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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A második kiberbiztonsági irányelv 
kiberbiztonsági követelményei kiterjednek 
az ezen irányelv alapján kritikus 
fontosságú szervezetként azonosított 
szervezetekre, valamint a digitális 
infrastruktúra ágazatában az ezen irányelv 
alapján egyenértékűként kezelendő 
szervezetekre. Következésképpen a két 
irányelv alapján kijelölt illetékes 
hatóságoknak együtt kell működniük, 
különösen az e szervezeteket érintő 
kiberbiztonsági kockázatok és biztonsági 
események tekintetében. A tagállamoknak 
ezenkívül intézkedéseket kell hozniuk 
annak érdekében is, hogy elkerüljék a két 
külön irányelvből eredő kettős 
jelentéstételt és ellenőrzést.

Or. en

Indokolás

A kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló irányelvben meghatározott kritikus 
szervezetek a második kiberbiztonsági irányelvben alapvető szervezetként szerepelnek. A 
második kiberbiztonsági irányelv nem azonosít és nem is azonosíthat kritikus fontosságú 
szervezeteket. Ugyanakkor hangsúlyozni kell annak fontosságát is, hogy a két külön irányelv 
ne generáljon szükségtelen jelentéstételi terheket.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy illetékes hatóságaik 
bizonyos konkrét hatáskörökkel 
rendelkezzenek ezen irányelv kritikus 
fontosságú szervezetek tekintetében történő 
megfelelő alkalmazására és 
érvényesítésére, amennyiben e szervezetek 
az ezen irányelvben meghatározottak 
szerint a joghatóságuk alá tartoznak. E 
hatásköröknek különösen az alábbiakra 

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

kell kiterjedniük: vizsgálatok, felügyelet és 
ellenőrzés lefolytatása, annak előírása, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek 
nyújtsanak tájékoztatást és szolgáltassanak 
bizonyítékokat a kötelezettségeik 
teljesítése érdekében hozott 
intézkedésekről, valamint szükség esetén a 
feltárt jogsértések orvoslását elrendelő 
határozatok kibocsátása. Az e határozatok 
kibocsátásakor a tagállamok által előírt 
intézkedések nem léphetik túl az érintett 
kritikus fontosságú szervezet 
megfelelésének biztosításához szükséges és 
arányos mértéket, figyelembe véve 
különösen a jogsértés súlyosságát és a 
kritikus fontosságú szervezet gazdasági 
teherbírását. Általánosabban fogalmazva, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájából 
eredő követelményekkel összhangban 
ezekhez a hatáskörökhöz a nemzeti jogban 
meghatározandó megfelelő és hatékony 
biztosítékoknak kell kapcsolódniuk. Az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó kritikus 
fontosságú szervezetek értékelése a 
második kiberbiztonsági irányelv hatálya 
alá tartozó kérdésekben – például a fizikai 
és nem fizikai kiberbiztonság tekintetében 
– a második kiberbiztonsági irányelv 
értelmében kijelölt illetékes hatóságok 
feladata lesz. Továbbá az ezen irányelv 
alapján kijelölt illetékes hatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy amikor értékelik 
valamely kritikus fontosságú szervezet 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeinek 
való megfelelését, felkérjék a második 
kiberbiztonsági irányelv alapján kijelölt 
illetékes hatóságokat a szóban forgó 
szervezet kiberbiztonságának értékelésére. 
Az említett illetékes hatóságoknak e célból 
együtt kell működniük és információt kell 
cserélniük.

Or. en

Indokolás

A kibertámadások megsemmisíthetik a fizikai eszközöket, a fizikai támadások pedig 
tönkretehetik az adatokat. A két irányelv közötti határvonalnak 100%-ban egyértelműnek kell 
lennie. Amennyiben a második kiberbiztonsági irányelv egyértelműen meghatározza a 
határvonalat, e módosításból kihagyható a fizikai és nem fizikai kiberbiztonságra vonatkozó 
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rész, és így az egyértelműbbé válhat.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kockázat” minden olyan 
körülmény vagy esemény, amely 
kedvezőtlen hatást gyakorolhat a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájára;

6. „kockázat” minden olyan 
körülmény vagy esemény, amely 
kedvezőtlen hatást gyakorolhat a kritikus 
fontosságú szervezetek működésére;

Or. en

Indokolás

A kockázat a kritikus fontosságú szervezet azon képességét érinti, hogy folytatni tudja-e a 
szolgáltatásnyújtást, tehát a „működésére”, nem pedig a „rezilienciájára” van hatással. A 2. 
cikk „kockázatértékelés” fogalmát meghatározó (7) bekezdése is a szervezet „működésének”, 
nem pedig „rezilienciájának” megzavarását említi.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A (4) bekezdésben említett adatszolgáltatási kötelezettség megkönnyítése érdekében a 
„dolgozhat ki” helyett a „dolgoz ki” kifejezésre van szükség.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ezt annak érdekében ösztönözzük, hogy a minimálisra csökkenjen annak kockázata, egyes 
alapvető szervezetek a kiberbiztonságon kívül eső kérdésekben ne tartozzanak ezen irányelv 
hatálya alá. A szabadság a tagállamok szempontból pozitív dolog, ugyanakkor meglehetősen 
bonyolult lehet a nemzeti hatóságok és jogalkotók számára, hogy könnyen nyomon követhető 
folyamatokat hozzanak létre arra az esetre, amikor egyes vállalatok nemzeti hozzájárulás 
nélkül a második kiberbiztonsági irányelv hatálya alá tartozhatnak, mások pedig a nemzeti 
jegyzék összeállítását követően a jelen irányelv hatálya alá tartoznak. A jegyzék összeállítása 
végül is a tagállamok felelőssége.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kockázat kritikus jelentőségű szervezetekre gyakorolt zavaró hatása súlyosbodhat, ha az a 
földrajzi terület, ahol ez a szervezet található, földrajzilag elszigetelt. Ezt figyelembe kell 
venni a zavar jelentős voltának meghatározásakor.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok támogatják a kritikus 
fontosságú szervezeteket rezilienciájuk 
fokozásában. E támogatás részét képezheti 
iránymutatások és módszerek kidolgozása, 
a reziliencia tesztelésére szolgáló 
gyakorlatok szervezésének támogatása, és 
a kritikus fontosságú szervezetek 
személyzete számára nyújtott rendszeres 
képzések biztosítása.

Or. en

Indokolás

A személyzet képzésének rendszeresnek kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy a 
munkatársak folyamatosan felkészültek legyenek az esetleges fenyegetéssel szembeni 
fellépésre.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Nincs szó az ellátási lánc biztonságának proaktív biztosításáról. A módosított szöveg jobban 
összhangban van a második kiberbiztonsági rendelettel, és jobban figyelembe veszi a 
fenyegetettségi helyzetet.
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy adott szolgáltatástípus vagy 
technológia használatának előírása vagy 
előnyben részesítése nélkül a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciája 
szempontjából releváns elfogadott európai 
szabványok és előírások alkalmazása;

Or. en

Indokolás

A második kiberbiztonsági rendelettel és a meglévő szabványokkal való nagyobb összhang 
segítheti az illetékes hatóságokat a szükséges folyamatok kialakításában, amelyek ugyanakkor 
koherensebbek lehetnek egymással. Ily módon tovább erősödik a belső piac működése.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kritikus fontosságú szervezetek alkalmazottai számára mindenképpen rendszeres képzéseket 
kell biztosítani annak érdekében, hogy felkészülhessenek az e cikk a) és e) pontjában említett 
intézkedések végrehajtására.

Módosítás 16

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

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

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

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alkalmazandó uniós és nemzeti 
joggal összhangban minden tagállam 
biztosítja, hogy az (1) bekezdésben említett 
háttérellenőrzésekre az érintett személyek 
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alapvető jogainak teljes körű tiszteletben 
tartása mellett kerüljön sor, és azok ne 
terjedjenek túl a kockázati szint 
megerősítésén.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ugyanaz a logika, mint a 3. módosításban. A zavar jelentőségének meghatározásakor az 
„érintett földrajzi terület” kritériumnak nem csupán a terület méretére kell vonatkoznia. Azt 
is figyelembe kell vennie, hogy a terület földrajzilag elszigetelt-e, ami megnehezítené a 
működés helyreállítását, és ezáltal növelné a biztonsági esemény hatását.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A módosított szöveg konkrétabb, és nagyobb elvárásokat fogalmaz meg a csoport munkájával 
kapcsolatban.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „megkönnyítés” szó valamivel konkrétabb, és magasabb elvárásokat támaszt az 
eredményekkel kapcsolatban.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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



PA\1230507HU.docx 15/16 PE692.663v01-00

HU

kétértelműségeket.
Or. en

Indokolás

A titkárságnak nem is feltétlenül kell egy teljes munkaidőben foglalkoztatott személyből állnia, 
de mindenképpen szükség lenne egy kapcsolattartó személyre, aki a két csoport és tágabb 
értelemben a nemzeti hatóságok közötti találkozók megszervezéséért és a kommunikáció 
megkönnyítéséért felelős.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az információk összegyűjtésére mindenképpen sor kerül. Ezért azt kellene előnyben 
részesíteni, hogy azok mindenki javát szolgálhassák.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
arról az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentés értékeli különösen 
az irányelv hatását és hozzáadott értékét a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájának biztosítása szempontjából, 

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

valamint azt, hogy az irányelv hatályát ki 
kell-e terjeszteni más ágazatokra vagy 
alágazatokra. Az első jelentést [az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított hat 
éven belül] kell benyújtani, és annak 
különösen azt kell megvizsgálnia, hogy az 
irányelv hatályát ki kell-e terjeszteni az 
élelmiszer-előállítási, -feldolgozási és -
forgalmazási ágazatra. E célból és a 
stratégiai együttműködés további 
előmozdítása céljából a Bizottság 
figyelembe veszi a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoport stratégiai szinten szerzett 
tapasztalatokra vonatkozó, nem kötelező 
erejű útmutató dokumentumait.

Or. en

Indokolás

Ez hosszú távon is jobb alapot biztosít majd a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoport szakértelmének és együttműködésének felhasználásához, például az 
irányelv aktualizálása esetén.


