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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító 
intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0823),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0422/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. xx.xx-i véleményére1, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság véleményére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A megbízható, rugalmas és 
biztonságos doménnévrendszer (DNS) 
fenntartása és megőrzése kulcsfontosságú 
tényező az internet integritásának 
fenntartásában, és elengedhetetlen annak 
folyamatos és stabil működéséhez, 
amelytől a digitális gazdaság és a 
társadalom függ. Ezért ezt az irányelvet 
alkalmazni kell a legfelső szintű domén 
(TLD) névszerverekre, az internet 
végfelhasználóknak nyújtott rekurzív 
doménnév-feloldási szolgáltatásokra, 
valamint a hiteles doménnév-feloldási 
szolgáltatásokra mint harmadik szervezetek 
által igénybe vehető szolgáltatásra.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a rekurzív és a hiteles doménnév-szolgáltatások között annak 
érdekében, hogy kizárják a hatály alól azokat a szervezeteket, amelyek saját DNS-üket 
működtetik, ideértve az egyes számítógép-rajongókat is. A gyökérnév-szerverek nem 
tartozhatnak a rendelet hatálya alá; szabályozásuk ellentétes az „egységes, nyitott, semleges, 
szabad, biztonságos és széttagolatlan hálózat” uniós elképzelésével, és ösztönözheti és 
megerősítheti azokat az államokat, amelyek a több érdekelt felet bevonó megközelítés helyett 
egy felülről lefelé irányuló, államilag ellenőrzött internetirányítási megközelítést 
szorgalmaznak.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A személyes adatok tekintetében a 
CSIRT-ek az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel19 
összhangban a személyes adatok 

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

tekintetében ezen irányelv alapján 
valamely szervezet nevében és kérésére, 
illetve a nemzetbiztonságot fenyegető 
komoly veszély esetén a szolgáltatások 
nyújtásához használt hálózati és 
információs rendszereket proaktív 
átvizsgálhatják. A tagállamoknak arra kell 
törekedniük, hogy valamennyi ágazati 
CSIRT számára egyenlő szintű technikai 
képességeket biztosítsanak. A tagállamok 
kérhetik az Európai Unió Kiberbiztonsági 
Ügynökségének (ENISA) segítségét a 
nemzeti CSIRT-ek fejlesztéséhez.

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

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

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A tagállamoknak nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáikban 
foglalkozniuk kell a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) konkrét 
kiberbiztonsági igényeivel. A kkv-k 
nehezen tudnak alkalmazkodni az új 
üzleti gyakorlatokhoz az összekapcsoltabb 
világban, navigálnak a digitális 
környezetben, amelyben az alkalmazottak 
egyre inkább otthonról dolgoznak és az 
üzleti tevékenységet egyre inkább online 
folytatják. Egyes kkv-k olyan sajátos 
kiberbiztonsági kihívásokkal néznek 
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szembe, mint például az alacsony 
kibertudatosság, a távoli informatikai 
biztonság hiánya, a kiberbiztonsági 
megoldások magas költsége és a fokozott 
fenyegetettség, például a zsarolóvírusok, 
amelyekkel kapcsolatban iránymutatást és 
támogatást kell kapniuk. A tagállamoknak 
rendelkezniük kell egy kiberbiztonsági 
kapcsolattartó ponttal a kkv-k számára, 
amely vagy iránymutatást és támogatást 
nyújt a kkv-knak, vagy útmutatást és 
támogatást nyújt a megfelelő szervezetek 
számára a kiberbiztonsággal kapcsolatos 
kérdésekben. A tagállamoknak a kkv-k 
számára olyan szolgáltatásokat is 
kínálniuk kell, mint például a weboldalak 
konfigurációja és a naplózás lehetővé 
tétele.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) A tagállamoknak nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáik részeként 
szakpolitikákat kell elfogadniuk az aktív 
kibervédelem előmozdítására 
vonatkozóan. Az aktív kibervédelem a 
hálózatbiztonságot fenyegető betörések 
proaktív megelőzését, észlelését, nyomon 
követését, elemzését és mérséklését jelenti, 
a támadás áldozatául esett hálózaton kívül 
telepített képességek igénybe vételével. A 
kibertámadások sikeres felderítésére, 
megelőzésére és kezelésére irányuló 
erőfeszítéseknek egységeseknek kell 
lenniük, ezért alapvető fontosságú a 
fenyegetésekre vonatkozó információk és 
elemzések, a kibertevékenységre 
figyelmeztető riasztások és a 
válaszintézkedések gyors és automatikus 
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megosztása és megértése.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) Az IKT-termékeket és -
szolgáltatásokat érintő biztonsági résekkel 
kapcsolatos helyes és időszerű 
információkhoz való hozzáférés hozzájárul 
a jobb kiberbiztonsági kockázatkezeléshez. 
E tekintetben a biztonsági résekről 
nyilvánosan elérhető információk forrásai 
fontos eszköznek minősülnek a szervezetek 
és azok felhasználói, de az illetékes 
nemzeti hatóságok és a CSIRT-ek számára 
is. Emiatt az ENISA-nak biztonságirés-
adatbázist kell létrehoznia, amelyben az 
alapvető és fontos szervezetek és 
beszállítóik, valamint az ezen irányelv 
alkalmazásának hatálya alá nem tartozó 
szervezetek önkéntes alapon 
nyilvánosságra hozhatják a biztonsági 
réseket és megadhatják a biztonsági résre 
vonatkozó azon információkat, amelyek 
lehetővé teszi a felhasználók számára a 
megfelelő mérséklési intézkedések 
megtételét. Az adatbázis célja, hogy 
kezelje azokat az egyedi kihívásokat, 
amelyeket a kiberbiztonsági kockázatok 
jelentenek az európai szervezetek 
számára. Ezen túlmenően az ENISA-nak 
eljárást kell kidolgoznia a közzétételi 
folyamatra vonatkozóan annak 
érdekében, hogy elegendő idő álljon a 
szervezetek rendelkezésére arra, hogy 
mérséklési intézkedéseket hozzanak 
sebezhetőségük tekintetében.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(31) Az európai biztonságirés-
adatbázisnak ki kell aknáznia a globális 
közös biztonságirés- és kitettségi 
nyilvántartást, amely tartalmazza a 
nyilvánosan ismert nemzetközi 
kiberbiztonsági sebezhetőségek 
nyilvántartását. A kettős erőfeszítések 
megelőzése és a lehető legnagyobb 
mértékű kiegészítő jelleg elérése érdekében 
az ENISA-nak fel kell tárnia a  közös 
biztonságirés- és kitettségi 
nyilvántartással, és harmadik országok 
jogrendszerében más hasonló 
nyilvántartásokkal strukturált 
együttműködési megállapodások 
megkötésének lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A közös biztonsági résekre és kitettségre vonatkozó adatokat világszerte számos 
kiberbiztonsági szolgáltatásban és termékben használják, többek között számos nemzeti 
adatbázisban. A strukturált együttműködési megállapodások magukban foglalhatják a közös 
biztonsági résekkel és kitettségekkel foglalkozó igazgatósághoz való csatlakozást vagy „a 
közös biztonsági résekkel és kitettségekkel foglalkozó gyökeres számozási hatósággá” való 
átalakulást.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ezen irányelv alkalmazásában a 
„kockázat” kifejezésnek a kiberbiztonsági 

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

Or. en

Indokolás

Átkerült a 4. cikkbe.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Átkerült a 4. cikkbe.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A szolgáltatók közül az irányított 
biztonsági szolgáltatók olyan területeken, 
mint az események elhárítása, behatolási 
tesztek, biztonsági auditok és tanácsadás, 
különösen fontos szerepet töltenek be 

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

abban, hogy segítsék a szervezeteket az 
események megelőzésében, felderítésében 
és azok elhárításában. Azonban maguk az 
irányított biztonsági szolgáltatók is 
kibertámadások célpontjai, és az 
üzemeltetők működésébe való szoros 
integrációjuk révén különös 
kiberbiztonsági kockázatot jelentenek. A 
szervezeteknek ezért fokozott 
gondossággal kell eljárniuk az irányított 
biztonsági szolgáltató kiválasztása során.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az ellátási lánc kulcsfontosságú 
kockázatainak további kezelése és az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ágazatokban 
működő szervezetek számára az ellátási 
lánccal és a szállítóval kapcsolatos 
kiberbiztonsági kockázatok megfelelő 
kezelésének elősegítése érdekében az 
érintett nemzeti hatóságokat bevonó 
együttműködési csoportnak a Bizottsággal 
és az ENISA-val együttműködve 
koordinált ágazati ellátásilánc-
kockázatértékelést kell végeznie, az 5G 
hálózatok kiberbiztonságáról szóló (EU) 
2019/534 ajánlást21 követően az 5G 
hálózatok esetében már megtettek szerint, 
annak meghatározása céljából, hogy 
melyek a kritikus IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek, a releváns 
fenyegetések és a biztonsági rések.

(46) Az ellátási lánc kulcsfontosságú 
kockázatainak további kezelése és az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó ágazatokban 
működő szervezetek számára az ellátási 
lánccal és a szállítóval kapcsolatos 
kiberbiztonsági kockázatok megfelelő 
kezelésének elősegítése érdekében az 
érintett nemzeti hatóságokat bevonó 
együttműködési csoportnak a Bizottsággal 
és az ENISA-val együttműködve 
koordinált ellátásilánc-kockázatértékelést 
kell végeznie, az 5G hálózatok 
kiberbiztonságáról szóló (EU) 2019/534 
ajánlást21 követően az 5G hálózatok 
esetében már megtettek szerint, annak 
meghatározása céljából, hogy melyek a 
kritikus IKT-szolgáltatások, -rendszerek 
vagy -termékek, a releváns fenyegetések és 
a biztonsági rések. Az együttműködési 
csoportnak meg kell határoznia továbbá a 
kritikus függőségekkel, az esetleges egyedi 
hibapontokkal, a fenyegetésekkel és a 
sebezhető pontokkal szembeni 
intézkedéseket és enyhítési terveket.

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

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

Or. en

Indokolás

Az ellátási láncra vonatkozó kockázatértékeléseknek nem feltétlenül kell ágazati jellegűeknek 
lenniük. Lehetőséget kell biztosítani a kritikus szolgáltató vagy egy adott szolgáltató 
értékelésére is. A kockázatok azonosítása mellett az együttműködési csoportnak intézkedéseket 
és kockázatcsökkentési terveket is elő kell terjesztenie a kockázatok kezelésére.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(51) A belső piac minden eddiginél 
jobban támaszkodik az internet 
működésére. Gyakorlatilag minden 
lényeges és fontos szervezet szolgáltatásai 
az interneten keresztül nyújtott 
szolgáltatásoktól függenek. Az alapvető és 
fontos szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások zavartalanságának 
biztosítása érdekében fontos, hogy a 
nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok 
– például az internetes gerinchálózat vagy 
a tenger alatti hírközlésre szolgáló kábelek 
– megfelelő kiberbiztonsági intézkedéseket 
vezessenek be, és jelentsék az ezekkel 
kapcsolatos eseményeket. Az internetes 
gerinchálózatnak és a tenger alatti 
hírközlésre szolgáló kábeleknek a 
szabotázstól és kémkedéstől való védelmét 
alapvető biztonsági érdeknek kell 
tekinteni. A tagállamoknak aktívan meg 
kell osztaniuk egymással a nyilvános 
elektronikus hírközlő hálózatokkal 
kapcsolatos váratlan eseményekre, az 
üzemzavarokra és az ellenséges hajók 
feltételezett mozgására vonatkozó 
információkat.
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Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Adott esetben a szervezeteknek 
tájékoztatniuk kell a szolgáltatásaikat 
igénybe vevőket a sajátos és jelentős 
fenyegetésekről, valamint azokról az 
intézkedésekről, amelyeket megtehetnek a 
rájuk nézve ebből eredő kockázat 
csökkentése érdekében. A szolgáltatás 
említett igénybe vevői ilyen 
fenyegetésekről történő tájékoztatásának 
követelménye nem mentesítheti a 
szervezeteket azon kötelezettség alól, hogy 
saját költségükre megfelelő és azonnali 
intézkedéseket hozzanak a 
kiberfenyegetések megelőzésére vagy 
elhárítására, valamint a szolgáltatás normál 
biztonsági szintjének helyreállítására. A 
biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos 
említett információkat a szolgáltatást 
igénybe vevőknek ingyenesen kell 
megkapniuk.

(52) Adott esetben a szervezeteknek 
tájékoztatniuk kell a szolgáltatásaikat 
igénybe vevőket a sajátos és jelentős 
fenyegetésekről, valamint azokról az 
intézkedésekről, amelyeket megtehetnek a 
rájuk nézve ebből eredő kockázat 
csökkentése érdekében. Ez azonban nem 
mentesítheti a szervezeteket azon 
kötelezettség alól, hogy saját költségükre 
megfelelő és azonnali intézkedéseket 
hozzanak a kiberfenyegetések 
megelőzésére vagy elhárítására, valamint a 
szolgáltatás normál biztonsági szintjének 
helyreállítására. A biztonsági 
fenyegetésekkel kapcsolatos említett 
információkat a szolgáltatást igénybe 
vevőknek ingyenesen kell megkapniuk.

Or. en

Indokolás

Vannak olyan forgatókönyvek, amelyek alapján a közzététel nem lenne kívánatos, mivel a 
CSIRT-ek vagy más hatóságok éppen vizsgálják a fenyegetést. Emellett a szolgáltatások 
igénybevevői lehetnek például háztartások, és nagyon keveset tudnának tenni a fenyegetésre 
vonatkozó információkkal.

Módosítás 13

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

(54a) Az elektronikus hírközlő hálózatok 
és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások biztonságának megőrzése, 
valamint az azokkal kapcsolatos 
visszaélések és manipulációk megelőzése 
érdekében elő kell mozdítani az 
interoperábilis, biztonságos útválasztási 
szabványok alkalmazását annak 
érdekében, hogy az internetszolgáltatók 
teljes ökoszisztémájában garantálni 
lehessen az útválasztási funkciók 
integritását és megbízhatóságát.

Or. en

Indokolás

Az interoperábilis biztonságos útválasztási szabvány például az RPKI.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
54 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54b) Az internet funkcionalitásának és 
integritásának védelme, valamint a DNS-
sel kapcsolatos biztonsági problémák 
csökkentése érdekében ösztönözni kell az 
érintett érdekelt feleket – köztük az uniós 
vállalkozásokat, az internetszolgáltatókat 
és böngészőszolgáltatókat –, hogy 
fogadjanak el stratégiát a DNS 
címfeloldás diverzifikálására. A 
tagállamoknak továbbá ösztönözniük kell 
egy nyilvános és biztonságos európai 
DNS-címfeloldási szolgáltatás 
kifejlesztését és használatát.

Or. en
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
54 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54c) A DNS-szolgáltatóknak a 
legkorszerűbb biztonsági protokollokat 
kell alkalmazniuk, lehetőséget kell 
biztosítaniuk a felhasználóknak arra, 
hogy aktívan elkerüljék a rosszindulatú 
forgalom feloldását, tiszteletben kell 
tartaniuk a magánélet védelmét, és el kell 
rettenteni őket attól, hogy pénzzé tegyék a 
felhasználói adatokat.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(55) Ez az irányelv kétlépcsős 
megközelítést állapít meg az események 
bejelentésével kapcsolatban annak 
érdekében, hogy megtalálja a megfelelő 
egyensúlyt egyrészt a gyors bejelentések 
között, amelyek segítenek enyhíteni az 
események potenciális terjedését, és 
lehetővé teszik a szervezetek számára, 
hogy támogatást kérjenek, másrészt pedig 
az olyan mélyreható jelentés érdekében, 
amely értékes tanulságokat von le az egyes 
eseményekből, és idővel javítja az egyes 
vállalatok és teljes ágazatok 
kiberfenyegetésekkel szembeni 
rezilienciáját. Ha a szervezetek tudomást 
szereznek egy eseményről, meg kell 
követelni, hogy 72 órán belül nyújtsanak 
be első bejelentést, amelyet legkésőbb egy 
hónappal később átfogó jelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek azokat az 
információkat kell tartalmaznia, amelyek 
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amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok tudomást 
szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 24 órás és a zárójelentés 
egy hónapos határidejétől.

feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az 
illetékes hatóságok tudomást szerezzenek 
az eseményről, és lehetővé tegyék a 
szervezet számára, hogy szükség esetén 
segítséget kérjen. Az említett bejelentésnek 
adott esetben fel kell tüntetnie, hogy az 
eseményt vélhetően jogellenes vagy 
rosszindulatú cselekmény okozta-e. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 72 órás és az átfogó 
jelentés egy hónapos határidejétől.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(59) A doménnevek nyilvántartási adatai 
(ún. WHOIS-adatok) pontos, ellenőrzött és 
teljes adatbázisainak gondozása 
elengedhetetlen a DNS biztonságának, 
stabilitásának és rezilienciájának 
biztosításához, ami viszont hozzájárul az 
Unión belüli egységesen magas szintű 
kiberbiztonsághoz. A pontos, ellenőrzött és 
teljes doménnév-nyilvántartási adatok 
rendelkezésre állásának biztosítása 
érdekében a legfelső szintű doménnév-
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feldolgozásnak meg kell felelnie az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak.

nyilvántartók és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek számára elő kell írni a 
doménnév-nyilvántartási adatok gyűjtését. 
Arra kell törekedniük, hogy technikai és 
szervezési intézkedések – például a 
regisztrálók számára megerősítési eljárás 
– végrehajtásával biztosítsák az ilyen 
adatok integritását és rendelkezésre 
állását. A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartóknak és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknek különösen a pontos, 
ellenőrzött és teljes regisztrációs adatok 
gyűjtésére és fenntartására, valamint a 
pontatlan regisztrációs adatok 
megelőzésére és kijavítására vonatkozó 
politikákat és eljárásokat kell 
kialakítaniuk. Amennyiben a feldolgozás 
személyes adatokat is tartalmaz, az említett 
feldolgozásnak meg kell felelnie az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Ezen adatok rendelkezésre állása és 
időben történő hozzáférhetősége a 
hatóságok – ideértve a bűncselekmények 
megelőzése, kivizsgálása vagy 
büntetőeljárás alá vonása céljából az 
uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján 
illetékes hatóságokat, a CERT-eket 
(CSIRT-eket) –, valamint ügyfeleik adatai 
tekintetében az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatói, valamint az említett 
ügyfelek nevében eljáró, kiberbiztonsági 
technológiák és szolgáltatások szolgáltatói 
számára elengedhetetlen a 
doménnévrendszerrel való visszaélések 
megelőzéséhez és felszámolásához, 

(60) Az online ökoszisztéma védelme és 
a DNS-el való visszaélés megelőzése, 
valamint a bűncselekmények felderítése és 
megelőzése, a kiskorúak védelme, a 
szellemi tulajdon védelme, valamint a 
gyűlöletbeszéd és a csalás elleni védelem 
érdekében elengedhetetlen a doménnév-
nyilvántartási adatok rendelkezésre állása 
és időben történő hozzáférhetősége a 
jogszerű hozzáférést igénylők számára. A 
jogszerű hozzáférést kérők azok a 
természetes vagy jogi személyek, akik vagy 
amelyek az uniós vagy nemzeti jog alapján 
kellően indokolt kérelmet nyújtanak be a 
DNS-adatokhoz való hozzáférés iránt, és 
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különösen a kiberbiztonsági események 
megelőzéséhez, felderítéséhez és azok 
elhárításához. Az említett hozzáférésnek 
meg kell felelnie az uniós adatvédelmi 
jogszabályoknak, amennyiben az 
személyes adatokhoz kapcsolódik.

ide tartozhatnak az uniós vagy nemzeti 
jogszabályok alapján illetékes, a 
bűncselekmények megelőzésével, 
kivizsgálásával és büntetőeljárás alá 
vonásával foglalkozó hatóságok, a CERT-
ek, a CSIRT-ek, valamint ügyfeleik adatai 
tekintetében az elektronikus hírközlő 
hálózatok szolgáltatói, a kiberbiztonsági 
technológiákat és szolgáltatásokat nyújtó 
szolgáltatók és a kiberbiztonsági kutatók. 
Az említett hozzáférésnek meg kell felelnie 
az uniós adatvédelmi jogszabályoknak, 
amennyiben az személyes adatokhoz 
kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Átkerült az (59) preambulumbekezdésbe.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(62) A legfelső szintű doménnév-
nyilvántartók és a doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
számára elő kell írni, hogy a doménnév 
nyilvántartásba vételekor tegyék 
nyilvánosan hozzáférhetővé a jogi 
személyek mint regisztrálók doménnév-
nyilvántartási adatait25. A legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartóknak és a 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezeteknek az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
lehetővé kell tenniük a jogosult hozzáférés-
igénylők számára a természetes 
személyekre vonatkozó meghatározott 
doménnév-nyilvántartási adatokhoz való 
jogszerű hozzáférést is. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek indokolatlan késedelem nélkül, 
de minden esetben 72 órán belül 
reagáljanak a jogosult hozzáférés-igénylők 
kérésére a doménnév-nyilvántartási adatok 
nyilvánosságra hozatalára. A legfelső 
szintű doménnév-nyilvántartóknak és a 
doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezeteknek szabályzatokat és 
eljárásokat kell kidolgozniuk a 
nyilvántartási adatok közzétételére és 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan, 
beleértve a szolgáltatási szintre vonatkozó 
megállapodásokat is, a jogosult hozzáférés-
igénylők kérelmeinek kezelése céljából. A 
hozzáférési eljárás magában foglalhatja 
egy interfész, portál vagy más technikai 
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egy interfész, portál vagy más technikai 
eszköz használatát is, hogy hatékony 
rendszert lehessen biztosítani a 
nyilvántartási adatok lekérésére és 
elérésére. A Bizottság a belső piacon a 
harmonizált gyakorlatok előmozdítása 
érdekében iránymutatásokat fogadhat el az 
említett eljárásokról, az Európai 
Adatvédelmi Testület hatáskörének 
sérelme nélkül.

eszköz használatát is, hogy hatékony 
rendszert lehessen biztosítani a 
nyilvántartási adatok lekérésére és 
elérésére. A Bizottság a belső piacon a 
harmonizált gyakorlatok előmozdítása 
érdekében iránymutatásokat fogadhat el az 
említett eljárásokról, az Európai 
Adatvédelmi Testület hatáskörének 
sérelme nélkül.

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

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

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Az ENISA-nak létre kell hoznia és 
fenn kell tartania az alapvető és fontos 
szervezetek nyilvántartását, amely 
magában foglalja a DNS-szolgáltatókat, a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartókat, 
a felhőalapú számítástechnikai 
szolgáltatások nyújtóit, az adatközpont-
szolgáltatásokat, a tartalomszolgáltató 
hálózatokat, az online piactereket, az 
online keresőprogramokat és a közösségi 
hálózati platformokat. Ezeknek az 
alapvető és fontos szervezeteknek meg kell 
küldeniük az ENISA-nak nevüket, 
címüket és naprakész elérhetőségüket, 
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beleértve e-mail-címüket és 
telefonszámukat. E szervezetek 
haladéktalanul, de minden esetben a 
változás hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül értesítik az ENISA-t 
ezen adatok minden változásáról. Az 
ENISA-nak egyszerű, nyilvánosan 
hozzáférhető alkalmazási programot kell 
kidolgoznia, amelyet ezek a szervezetek 
használhatnak az adataik frissítéséhez.

Or. en

Indokolás

A 25. cikkel összhangban. Az adminisztratív terhek elkerülése érdekében az ENISA-nak ki kell 
dolgoznia egy olyan egyszerű eszközt, amellyel a szervezetek könnyen frissíthetik 
információikat.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Amennyiben a nemzeti vagy az 
uniós jogszabályok szerint minősítettnek 
minősülő információkat ezen irányelv 
rendelkezései alapján kicserélik, jelentik 
vagy más módon megosztják, a minősített 
információk kezelésére vonatkozó különös 
szabályokat alkalmazni kell.

(66) Amennyiben a nemzeti vagy az 
uniós jogszabályok szerint minősítettnek 
minősülő információkat ezen irányelv 
rendelkezései alapján kicserélik, jelentik 
vagy más módon megosztják, a minősített 
információk kezelésére vonatkozó különös 
szabályokat alkalmazni kell. Emellett az 
ENISA-nak rendelkeznie kell az érzékeny 
és minősített adatok kezeléséhez szükséges 
infrastruktúrával, eljárásokkal és 
szabályokkal, az EU-minősített adatok 
védelmére vonatkozó biztonsági 
szabályokkal összhangban.

Or. en
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
68 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68a) A tagállamoknak az ENISA-val 
együttműködve meg kell osztaniuk a 
bevált gyakorlatokat annak érdekében, 
hogy elősegítsék a kiberfenyegetésekkel 
kapcsolatos információk fokozottabb 
önkéntes megosztását. Ezek a bevált 
gyakorlatok magukban foglalhatják az 
információmegosztást automatizáló 
eszközök használatát, de 
információmegosztási mechanizmusokra 
vonatkozó paramétereket és standardokat 
is meghatározhatnak, figyelembe véve az 
uniós jogot és megóvva az üzleti 
szempontból érzékeny információkat.

Or. en

Indokolás

A kiberfenyegetésekkel kapcsolatos információk önkéntes megosztásának elősegítése 
érdekében a tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással a bevált gyakorlatokat. A legjobb 
gyakorlatok közé tartozhatnak a következők: paraméterek meghatározása arra vonatkozóan, 
hogy milyen típusú információk oszthatók meg, hogy az információ az eredeti címzetten kívül 
is megosztható-e, és ha igen, hogyan, valamint az információ felhasználásának esetleges 
korlátaira vonatkozóan. Léteznek olyan eszközök, amelyek automatizálhatják a megosztási 
folyamatot és érvényesíthetik ezeket a szabályokat, például a TAXII és a MISP. Az olyan 
szabványok, mint a STIX ellenőrzik, hogy mit és hogyan osztanak meg.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A személyes adatok 
feldolgozásának – a hálózati és 
információbiztonság szervezeti egységek, 
hatóságok, CERT-ek, CSIRT-ek, valamint 
a biztonsági technológiák és szolgáltatások 

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

általi biztosítása érdekében a feltétlenül 
szükséges és arányos mértékben – 
szükséges az ezen irányelvben előírt jogi 
kötelezettségeik teljesítéséhez, és a 
személyes adatok ilyen kezelése az 
alapvető és fontos szervezetek jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez is szükséges 
lehet. E tekintetben a személyes adatok 
ezen irányelv szerinti kezelése úgy 
értendő, hogy az szükséges az 
adatkezelőre vonatkozó, az (EU) 2016/679 
rendeletben említett jogi 
kötelezettségeknek való megfeleléshez 
vagy az adatkezelő jogszerű érdekének 
érvényesítéséhez, és meg kell felelnie az 
említett rendeletben meghatározott 
szabályoknak. Az események 
megelőzésével, felderítésével, elemzésével 
és az azok elhárításával kapcsolatos 
intézkedések, a konkrét 
kiberfenyegetésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelését célzó intézkedések, a 
biztonsági rés elhárításával és az 
összehangolt nyilvánosságra hozatallal 
kapcsolatos információmegosztás, 
valamint az ezekre az eseményekre, 
valamint a kiberfenyegetésekre és 
biztonsági résekre, a 
kompromisszummutatókra, taktikákra, 
technikákra és eljárásokra, kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és konfigurációs 
eszközökre vonatkozó önkéntes 
információmegosztás a személyes adatok 
bizonyos kategóriáinak – pl. IP-címek, 
egységes forrásazonosítók (URL-ek), 
doménnevek és e-mail-címek, 
időbélyegzők, az operációs rendszerrel 
vagy a böngészővel kapcsolatos 
információ vagy az elkövetés módjára 
vonatkozó egyéb információ – kezelését 
teszik szükségessé.

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonsági műveletek adatvédelmi szempontból nem semlegesek. Megkövetelik a 
személyes adatok bizonyos kategóriáinak kezelését annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiberbiztonsági követelmény védelmi célja teljesüljön. Az adatok kezeléséhez jogalapra van 
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szükség. Ez a jogalap lehet az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) 
pontja szerinti jogos érdek (például a kiberbiztonsággal kapcsolatos információmegosztás), 
de a legtöbb esetben az ezen irányelv szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés (18. cikk 
és 20. cikk). Ezekben az esetekben a jogalap az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
82 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82a) Ez az irányelv a kiberbiztonság 
területén követelményeket állapít meg a 
tagállamok, valamint az Unióban 
letelepedett alapvető és fontos szervezetek 
számára. Ezeket a kiberbiztonsági 
követelményeket uniós jogi aktus alapján 
az uniós intézményeknek, szerveknek, 
hivataloknak és ügynökségeknek is 
alkalmazniuk kell.

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
82 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(82b) Ez az irányelv további feladatokat 
ró az ENISA-ra, ezért az (EU) 2019/881 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a 
összhangban az ENISA számára 
biztosítani kell a szükséges emberi és 
költségvetési erőforrásokat.
________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/881 rendelete (2019. április 
17.) az ENISA-ról (az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az 
információs és kommunikációs 
technológiák kiberbiztonsági 
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tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(kiberbiztonsági jogszabály) (HL L 151., 
2019.6.7., 15. o.).

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
alapvető szervezetként és a II. mellékletben 
fontos szervezetként említett állami és 
magánszervezetekre kell alkalmazni. Ez az 
irányelv nem vonatkozik azokra a 
szervezetekre, amelyek a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás28 melléklete 2. cikkének 
(2) és (3) bekezdése értelmében mikro- és 
kisvállalkozásnak minősülnek. A 
2003/361/EK ajánlás melléklete 3. 
cikkének (4) bekezdésétől eltérve a közjogi 
szerv 25%-os részesedésével rendelkező 
szervezeteket kkv-knak kell tekinteni. 

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

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

Or. en

Indokolás

A 2003/361/EK bizottsági ajánlás melléklete 3. cikkének (4) bekezdése kizárja a kkv-
státuszból azokat a vállalkozásokat, amelyek tőkéjének vagy szavazati jogainak legalább 
25%-a állami szerv ellenőrzése alatt áll. Ezeket a szervezeteket azonban ezen irányelv hatálya 
alól is ki kell zárni.
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az alapvető és fontos szervezetek, a 
CERT-ek, a CSIRT-ek, valamint a 
biztonsági technológiákat és 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók a 
hálózat- és információbiztonság 
biztosításához feltétlenül szükséges és 
arányos mértékben kezelik a személyes 
adatokat az ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségek teljesítése 
érdekében. Amennyiben ez az irányelv a 
személyes adatok kiberbiztonság céljából 
– többek között a DNS biztonságához, 
stabilitásához és ellenálló képességéhez 
való hozzájárulás céljából – történő 
kezelését írja elő, az adatkezelés az (EU) 
2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában említett jogi 
kötelezettségnek való megfeleléshez 
szükségesnek tekintendő. Ezen irányelv 
26. és 27. cikkének alkalmazásában az 
(EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének f) pontjában említett 
adatkezelés az alapvető és fontos 
szervezetek jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükségesnek tekintendő.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelmű jogalapot teremt az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja alapján azokban az esetekben, amikor ezen irányelv valamely 
követelményének való megfelelésre vonatkozó kötelezettség áll fenn, ugyanakkor lehetővé 
teszi a jogos érdekre vonatkozó jogalapot, amennyiben az irányelv olyan opcionális választási 
lehetőségeket biztosít a szervezeteknek, amelyek a kiberbiztonság szempontjából előnyösek, de 
személyes adatok kezelését teszik szükségessé.
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Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „majdnem bekövetkezett (near 
miss) esemény”: olyan esemény, amely 
kárt okozhatott volna, de a teljes 
bekövetkezését sikeresen 
megakadályozták;

Or. en

Indokolás

Átkerült a preambulumbekezdésből a fogalommeghatározásba.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „kockázat”: a kiberbiztonsági 
esemény által okozott veszteség vagy zavar 
lehetősége, és ezt az említett veszteség 
vagy zavar nagyságrendje és az adott 
esemény bekövetkezési valószínűsége 
kombinációjaként kell kifejezni.

Or. en

Indokolás

Átkerült a preambulumbekezdésből a fogalommeghatározásba.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „műszaki előírás”: az 
1025/2012/EU rendelet 2. cikkének 4. 
pontja szerinti műszaki előírás;

11. „műszaki előírás”: a 2019/881/EU 
rendelet 2. cikkének 20. pontjában 
meghatározottak szerinti műszaki előírás;

Or. en

Indokolás

Ezt a fogalommeghatározást összhangba kell hozni az ENISA-ról szóló(EU) 2019/881 
rendelet 2. cikkének (20) bekezdésével, amely kimondja: „műszaki előírás”: olyan 
dokumentum, amely megadja, hogy valamely IKT-terméknek, IKT-szolgáltatásnak vagy IKT-
folyamatnak milyen műszaki követelményeket kell teljesítenie vagy arra milyen 
megfelelőségértékelési eljárások vonatkoznak”. Közvetlenül foglalkozik az IKT területével.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

14. „DNS-szolgáltató”: olyan 
szervezet, amely a következőket nyújtja:

a) rekurzív doménnév-feloldási 
szolgáltatások az internet végfelhasználói 
számára; vagy
b) hiteles doménnév-feloldási 
szolgáltatások mint harmadik szervezetek 
által igénybe vehető szolgáltatás;

Or. en

Indokolás

Egyes szervezetek saját hiteles doménnév-feloldási szolgáltatásokat működtetnek saját 
doménneveikre vonatkozóan. Mivel ez a meghatározás nem tesz különbséget a rekurzív és a 
hiteles doménnév-feloldási szolgáltatások között, ez a meghatározás számos olyan szervezetet 
– még a saját DNS-szolgáltatást működtető egyes számítógép-rajongókat is – vonna a 
rendelet hatálya alá, amelyek nem tekinthetők alapvetőnek vagy fontosnak.
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Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. „doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatások”: doménnév-nyilvántartók 
és doménnév-regisztrátorok, adatvédelmi 
vagy meghatalmazott nyilvántartási 
szolgáltatók, doménközvetítők vagy 
viszonteladók által nyújtott szolgáltatások, 
valamint a doménnevek bejegyzésével 
kapcsolatos egyéb szolgáltatások;

Or. en

Indokolás

Az internetes doménnév-nyilvántartási adatokhoz (WHOIS-adatok) való hozzáférés fontos a 
kiberbiztonság, a bűnügyi nyomozások és a fogyasztóvédelem szempontjából. Ezért alapvető 
fontosságú, hogy az irányelv felölelje a doménnév-nyilvántartási adatok gyűjtésében, 
feldolgozásában, tárolásában és továbbításában részt vevő valamennyi szereplőt.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a nemzeti kiberbiztonsági stratégia 
végrehajtásában részt vevő különféle 
hatóságok és szereplők listája, beleértve a 
kkv-k számára létrehozott kiberbiztonsági 
kapcsolattartó pontot;

Or. en

Indokolás

A 3. módosítással összhangban. A kkv-k sajátos kihívásokkal néznek szembe, és könnyen 
hozzá kell tudniuk férni az útmutatáshoz és a támogatáshoz.
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) a kkv-k – többek között az ezen 
irányelv hatálya alól kizárt kkv-k – 
kiberbiztonságát előmozdító szakpolitika, 
amely kezeli sajátos szükségleteiket, és 
könnyen hozzáférhető útmutatást és 
támogatást nyújt;

Or. en

Indokolás

Kiberbiztonsági kapcsolattartó ponton keresztül könnyen hozzáférhető.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az aktív kibervédelmet előmozdító 
szakpolitika.

Or. en

Indokolás

A 4. módosítással összhangban. A tagállamoknak nemcsak a kiberbiztonsági eseményekre kell 
reagálniuk, hanem proaktív módon elő kell segíteniük, fel kell tárniuk, elemezniük kell és 
mérsékelniük kell a biztonság megsértésének eseteit.

Módosítás 37

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

Biztonsági rés összehangolt közzététele és 
egy európai biztonságirés-nyilvántartás

Biztonsági rés összehangolt közzététele és 
egy európai biztonságirés-adatbázis

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az „adatbázis” itt jobb kifejezés lehet.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden egyes egyedüli 
kapcsolattartó pont összekötő feladatot lát 
el annak biztosítása érdekében, hogy 
tagállama hatóságai határokon átnyúlóan 
együttműködjenek a többi tagállam 
illetékes hatóságaival, valamint hogy 
biztosítsák az ágazatok közötti 
együttműködést a tagállam más illetékes 
nemzeti hatóságaival.

(4) Minden egyes egyedüli 
kapcsolattartó pont összekötő feladatot lát 
el annak biztosítása érdekében, hogy 
tagállama hatóságai határokon átnyúlóan 
együttműködjenek a többi tagállam 
illetékes hatóságaival, a Bizottsággal és az 
ENISA-val, valamint hogy biztosítsák az 
ágazatok közötti együttműködést a 
tagállam más illetékes nemzeti 
hatóságaival.

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok biztosítják a saját 
CSIRT-jeik és a harmadik országbeli 
CSIRT-ek közötti hatékony, eredményes 
és biztonságos információcsere 
lehetőségét, amennyiben az 
információcsere kölcsönös és a polgárok 
biztonsága szempontjából előnyös.

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 10. cikkben javasolt módosítások a Bizottság javaslatán alapulnak, kiterjesztve azokat a 
képességeket, amelyekkel az érett CSIRT-eknek rendelkezniük kell. A CSIRT-eket stratégiai 
helyzetbe kell hozni ahhoz, hogy támogassák az alapvető fontosságú és fontos szervezeteket az 
események felderítésében, válságkezelésében és kezelésében.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiberfenyegetések, biztonsági 
rések és események figyelemmel kísérése 

a) a kiberfenyegetések, biztonsági 
rések és események figyelemmel kísérése 
nemzeti szinten, többek között a hálózatok 
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nemzeti szinten; és információs rendszerek valós idejű 
vagy közel valós idejű nyomon követése 
révén;

Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) dinamikus kockázat- és 
eseményelemzés, valamint a 
kiberbiztonsággal kapcsolatos 
helyzetismeret biztosítása;

d) igazságügyi szakértői adatok 
gyűjtése és elemzése, dinamikus kockázat- 
és eseményelemzés, valamint a 
kiberbiztonsággal kapcsolatos 
helyzetismeret biztosítása, beleértve a 
visszafejtéssel kapcsolatos 
kiberfenyegetéseket is;

Or. en

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) valamely szervezet kérésére vagy 
súlyos nemzetbiztonsági fenyegetés esetén 
a szolgáltatások nyújtásához használt 
hálózati és információs rendszerek proaktív 
vizsgálatának biztosítása;

Or. en

Módosítás 46

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

fa) az adatok – köztük a személyes 
adatok – jogosulatlan kiszivárogtatással 
és hálózati naplózással szembeni védelme;

Or. en

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) hitelesítés és szigorú hozzáférés-
ellenőrzés érvényesítése;

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az együttműködés megkönnyítése 
érdekében a CSIRT-ek előmozdítják a 
közös vagy szabványosított gyakorlatok, 
osztályozási rendszerek és rendszertanok 
elfogadását és alkalmazását a következők 
tekintetében:

(4) Az együttműködés megkönnyítése 
érdekében a CSIRT-ek előmozdítják az 
információcsere automatizálását, 
valamint a közös vagy szabványosított 
gyakorlatok, osztályozási rendszerek és 
rendszertanok elfogadását és alkalmazását 
a következők tekintetében:

Or. en

Módosítás 49

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament kijelölhet egy megfigyelőt, aki részt vesz az együttműködési csoport 
tevékenységeiben.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az együttműködési csoport 
rendszeresen és évente legalább egy 
alkalommal ülésezik az (EU) 
XXXX/XXXX irányelv (a kritikus 
szervezetek rezilienciájáról szóló irányelv) 
alapján létrehozott, a kritikus szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoporttal 
stratégiai együttműködés és az 
információmegosztás előmozdítása 
érdekében.

(8) Az együttműködési csoport 
rendszeresen és évente legalább egy 
alkalommal ülésezik az (EU) 
XXXX/XXXX irányelv (a kritikus 
szervezetek rezilienciájáról szóló irányelv) 
alapján létrehozott, a kritikus szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoporttal a 
stratégiai együttműködés és az 
információmegosztás elősegítése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az interoperabilitás javítása az 
információmegosztás tekintetében;

Or. en

Módosítás 52

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, és azt 
benyújtja, illetve bemutatja az Európai 
Parlamentnek. A jelentés különösen a 
következők értékelését tartalmazza:

Or. en

Módosítás 53

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 (megelőzés, 
felderítés és az események hatásainak 
enyhítése);

Or. en



PR\1230231HU.docx 39/64 PE692.602v01-00

HU

Módosítás 54

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 55

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.

(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, valamint 
hogy e rendelet kiegészítéseként 
meghatározza a (2) bekezdésben említett 
elemek műszaki és módszertani előírásait.

Or. en
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Módosítás 56

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.

Or. en

Indokolás

A jelentős hatású eseménynek nem feltétlenül a szolgáltatások nyújtására kell hatással lennie. 
Hatással lehet másokra, az ipari versenyképességre vagy a nemzetbiztonságra is 
(gazdasági/politikai kémkedés).

Módosítás 57

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 

törölve
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potenciálisan jelentős eseményhez 
vezethetett.

Or. en

Indokolás

Egy szervezet gyakran nem tudhatja, hogy egy kiberfenyegetés „potenciálisan jelentős 
eseményhez vezethetett” volna-e. Továbbá a kiberfenyegetés és a bejelentésre érdemes 
kiberbiztonsági incidens két különböző dolog, és a fenyegetések bejelentésének kötelezővé 
tétele alááshatja a kiberbiztonságot. A 20. cikknek az incidensekre kell összpontosítania, nem 
a fenyegetésekre. A fenyegetések jelentését/jelzését ösztönözni kell, de az csak önkéntes 
alapon történhet (26. és 27. cikk).

Módosítás 58

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

Indokolás

Átkerült a 26. cikkbe.

Módosítás 59

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

a) az esemény jelentős működési 
zavart vagy pénzügyi veszteséget okozott 
vagy okozhat az érintett szervezet számára;

a) az esemény jelentős működési 
zavart vagy pénzügyi veszteséget okozott 
az érintett szervezet számára;

Or. en

Indokolás

A potenciálisan kárt okozó incidensek bejelentésének előírása irreális, és azt eredményezheti, 
hogy az illetékes hatóságok túlterheltté válnak a túl sok beérkező bejelentés miatt, ami 
elvonhatja a figyelmet és a korlátozott biztonsági erőforrásokat a létfontosságú feladatoktól, 
vagyis az incidensek tényleges kivizsgálásától és kezelésétől, valamint a rendszerek 
biztonságossá tételétől. A meg nem történt incidensek szükségtelen bejelentése gyengíti a 
hatóságok azon képességét, hogy kellő időben érdemi tanácsot adhassanak a valós 
incidensekkel szembesülő szervezeteknek.

Módosítás 60

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.

Or. en

Indokolás

A potenciálisan másokat érintő incidensek bejelentésének előírása irreális, és azt 
eredményezheti, hogy az illetékes hatóságok túlterheltté válnak a túl sok beérkező bejelentés 
miatt, ami elvonhatja a figyelmet és a korlátozott biztonsági erőforrásokat a létfontosságú 
feladatoktól, vagyis az incidensek tényleges kivizsgálásától és kezelésétől, valamint a 
rendszerek biztonságossá tételétől. A meg nem történt incidensek szükségtelen bejelentése 
gyengíti a hatóságok azon képességét, hogy kellő időben érdemi tanácsot adhassanak a valós 
incidensekkel szembesülő szervezeteknek.
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Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 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

Indokolás

A 24 órás határidő indokolatlanul rövid, és tovább komplikálja a helyzetet olyankor, amikor a 
szervezetek a kiberbiztonsági incidensre való reagálás nehéz feladatával néznek szembe 
(gyakran péntek este). Növelheti annak esélyét is, hogy a szervezet pontatlan vagy nem 
megfelelő kontextusba helyezett információkat közöl, amelyek így nem lesznek hasznosak. 
Előfordulhat, hogy a kiberbiztonsági incidens tényleges kiterjedése és hatása a 
bekövetkezéstől számított 24 órán belül még nem ismert vagy nem látható át. A bejelentési 
határidőt ezért az általános adatvédelmi rendelettel és más uniós jogszabályokkal 
összhangban kell megállapítani.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés – 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 legkésőbb az a) pont 
szerinti jelentés benyújtását követő egy 
hónapon belül, amely tartalmazza legalább 
a következőket:

Or. en

Indokolás

Egy hónapon belül nem mindig lehetséges zárójelentést készíteni.  A kiberbiztonsági 
incidensekre vonatkozó információk gyakran a későbbiekben, folyamatosan válnak ismertté.
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Módosítás 63

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 tájékoztatja az eseményről a 
többi érintett tagállamot és az ENISA-t, és 
átadja a fenyegetésre vonatkozó releváns 
információkat. 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 64

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 
továbbítja a többi érintett tagállam egyedüli 
kapcsolattartó pontjának.

Or. en

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 9 bekezdés
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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 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

Módosítás 66

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 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 e cikk (1) 
bekezdésével összhangban bejelentett 
eseményekről és kiberfenyegetésekről.

Or. en

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 11 bekezdés
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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 végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el, amelyek 
meghatározzák az e cikk (1) bekezdése 
alapján benyújtott információk típusát, 
valamint a bejelentés formátumát és 
eljárását. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 37. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 36. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet kiegészítésére, 
meghatározva az e cikk (1) bekezdése 
alapján benyújtott információk típusát és 
pontosítva azokat az eseteket, amikor egy 
esemény e cikk (3) bekezdése értelmében 
jelentősnek minősül.

Or. en

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
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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 ösztönzik az alapvető és fontos 
szervezeteket, hogy tanúsítsanak bizonyos 
– vagy az alapvető vagy fontos szervezet 
által fejlesztett, vagy harmadik felektől 
beszerzett – IKT-termékeket, IKT-
szolgáltatásokat és IKT-folyamatokat az 
(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott európai kiberbiztonsági 
rendszerek vagy hasonló, nemzetközileg 
elismert tanúsítási rendszerek keretében.

Or. en

Indokolás

Az uniós kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer önkéntes mechanizmust határoz meg, 
biztosítva egy kísérletezési és kalibrálási időszakot, ám az első uniós szintű tanúsítási 
rendszer csak most fog létrejönni. E rendszerek kötelezővé tétele túl korai lehet. Teljesen új 
tanúsítási rendszerek használatát nem szabad előírni legalább addig, amíg e rendszerekhez 
nem áll rendelkezésre tanúsító szervek széles hálózata, és az ágazat nem alkalmazza és 
támogatja azokat széles körben. Az uniós és nemzetközi tanúsítási rendszerek azonban 
hasznosak lehetnek a vállalatok számára, hiszen egyértelmű és világos keretbe foglalják a 
velük szembeni elvárásokat.

Módosítás 70

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 

törölve
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összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kötelező tanúsítás bevezetése nem indokolja, hogy a Bizottság felhatalmazást kapjon: annak 
a kiberbiztonsági jogszabályban előírt értékelés révén kell megtörténnie.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Doménnevek és nyilvántartási adatok 
adatbázisai

Doménnevek és nyilvántartási adatok 
adatbázis-infrastruktúrája

Or. en

Indokolás

A doménnevek nyilvántartási adatait különféle szereplőknél tárolják, akik eltérő 
technológiákat alkalmaznak, és ezeknek nem feltétlenül kell „célzott” adatbázisoknak lenniük.

Módosítás 72

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-

(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 egy e célból 
üzemeltetett adatbázis-infrastruktúrában 
legyenek kötelesek gyűjteni és 
karbantartani a pontos, ellenőrzött és 
teljes doménnév-nyilvántartási adatokat.
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nyilvántartási adatokat.

Or. en

Indokolás

A legfelső szintű doménnevek tekintetében DNS-szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre való 
utalás túl szűk körű. Sok más típusú szervezet nyújt doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat, 
amelyek körét a „doménnév-nyilvántartási szolgáltatások” fogalommeghatározása 
tartalmazza. Az „ellenőrzött” adatokra való utalás nyomatékosítja a nyelvezetet és 
egyértelműséget biztosít; a szervezeteknek belső eljárásokkal kell rendelkezniük annak 
megerősítése céljából, hogy a benyújtott adatok helyesek és kapcsolatfelvételre alkalmasak. 
Az adatvédelmi jogra való hivatkozás a 2. cikk új (6a) bekezdése miatt szükségtelen.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
(1) bekezdésben említett doménnév-
nyilvántartási adatok adatbázis-
infrastruktúrája tartalmazza a releváns 
információkat a doménnevek tulajdonosai 
és a TLD-k alatt bejegyzett doménneveket 
kezelő kapcsolattartó pontok 
azonosításához és a velük való 
kapcsolatfelvételhez, beleértve legalább a 
bejegyzést igénylők nevét, fizikai és e-
mail-címét, valamint telefonszámát.

Or. en

Indokolás

A releváns információk között szerepelnie kell a bejegyzést igénylők (e-mail-)címének. Az 
írásbeli kapcsolatfelvétel lehetősége alapvető fontosságú az olyan büntetőjogi és polgári jogi 
igények érvényesítéséhez, amelyek esetében a nyomozati célból tett kapcsolatfelvételi 
kísérleteket írásban rögzíteni, illetve igazolni kell.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés



PE692.602v01-00 50/64 PR\1230231HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legfelső szintű doménnév-nyilvántartók és 
a doménnév-nyilvántartási szolgáltatásokat 
nyújtó szervezetek rendelkezzenek 
szabályzatokkal és eljárásokkal annak 
biztosítására, hogy az adatbázis-
infrastruktúra pontos, ellenőrzött és teljes 
információkat tartalmazzon. A tagállamok 
biztosítják, hogy az említett szabályzatokat 
és eljárásokat nyilvánosan hozzáférhetővé 
tegyék.

Or. en

Módosítás 75

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 TLD-hez doménnév-nyilvántartási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek a 
doménnév nyilvántartásba vétele után 
indokolatlan késedelem nélkül nyilvánosan 
elérhetővé tegyék a bejegyzést igénylő jogi 
személyek domén-nyilvántartási adatait.

Or. en

Indokolás

A jogi személyek domén-nyilvántartási adatai nyilvánosnak és általánosan használtnak 
minősülnek.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés
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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 a jogosult hozzáférés-
igénylők kellően indokolt kérésére az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban 
kötelesek legyenek betekintést biztosítani 
meghatározott – többek között személyes 
adatoknak minősülő – doménnév-
nyilvántartási adatokba. A tagállamok 
biztosítják, hogy a legfelső szintű 
doménnév-nyilvántartók és a doménnév-
nyilvántartási szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek indokolatlan késedelem nélkül 
– de minden esetben 72 órán belül – 
megválaszoljanak minden hozzáférési 
kérelmet. A tagállamok biztosítják, hogy az 
említett adatok közzétételére vonatkozó 
szabályzatokat és eljárásokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé tegyék.

Or. en

Indokolás

Indokolt kérés esetén a domén-nyilvántartási adatokat (beleértve a személyes adatokat is) át 
kell adni a jogosult hozzáférés-igénylőknek (például kiberbiztonsági okokból, 
bűncselekmények felderítése és megelőzése, a kiskorúak és a szellemi tulajdon védelme, 
csalásmegelőzés és a gyűlöletbeszéddel szembeni védelem céljából).

Módosítás 77

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 majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményekre, a 
biztonsági résekre, a 
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technikákra és az eljárásokra, a 
kiberbiztonsági figyelmeztetésekre és a 
konfigurációs eszközökre vonatkozó 
információkat, amennyiben az említett 
információmegosztás:

kompromisszummutatókra, az ellenséges 
taktikákra, technikákra és eljárásokra, a 
meta- és tartalomadatokra, a 
kompromisszummutatókra, az elkövetés 
módjára, a támadóval kapcsolatos 
esetleges személyes adatokat tartalmazó, a 
támadó azonosítására alkalmas 
információkra, a kiberbiztonsági 
figyelmeztetésekre és az ajánlott 
biztonságieszköz-konfigurációkra 
vonatkozó információkat, amennyiben az 
említett információmegosztás:

Or. en

Indokolás

Az (EU) 2016/679 rendeletre és e cikk jogalapjára való hivatkozás a 2. cikkhez fűzött 
módosításban található. A szervezetek a kiberbiztonsággal kapcsolatos adatok széles körét 
megoszthatják egymással.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) növeli a kiberbiztonság szintjét, 
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.

b) növeli a kiberbiztonság szintjét, 
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 és -megelőzési 
technikákat, a mérséklési stratégiákat vagy 
az elhárítási és helyreállítási szakaszokat, 
illetve előmozdítja az állami és 
magánszervezetek közötti 
együttműködésen alapuló, fenyegetésekkel 
kapcsolatos kutatásokat.

Or. en
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Módosítás 79

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 támogatják az 
információmegosztást azáltal, hogy 
ösztönzik és előmozdítják az alapvető és 
fontos szervezetek és szolgáltatóik 
megbízható közösségeinek létrehozását. 
Az említett megosztást 
információmegosztás-megállapodások 
útján kell végrehajtani a megosztott 
információk potenciálisan érzékeny jellegét 
tiszteletben tartva.

Or. en

Indokolás

Az információmegosztás önkéntes, alapja pedig a bizalom. A tagállamoknak ezért meg kell azt 
könnyíteniük, viszont nem szabályozhatják. Az állami szerveknek egyértelműen az 
információmegosztáshoz hozzájáruló szerepet kell betölteniük, nem pedig a közpolitika 
végrehajtójának szerepét, máskülönben fennáll annak a kockázata, hogy egy közjogi szerv 
jelenléte hatással lesz a megosztott információk minőségére. A szolgáltatók körébe a 
kiberbiztonsági vállalatoknak és a kiberbiztonsági kutatóknak is bele kell tartozniuk.

Módosítás 80

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 

(3) A tagállamok bevált gyakorlatokat 
alakítanak ki a (2) bekezdésben említett 
információmegosztási megállapodások 
eljárásával, működési elemeivel (ideértve a 
dedikált IKT-platformok és automatizálási 
eszközök használatát), tartalmával és 
feltételeivel kapcsolatban. A tagállamok 
szabályokat határoznak meg, amelyek 
rögzítik a hatóságoknak az említett 
megállapodásokban való részvételével 
kapcsolatos részleteket, valamint az 
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informatikai platformok használatát is. A 
tagállamok támogatást nyújtanak az 
említett megállapodások alkalmazásához 
az 5. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett politikájukkal összhangban.

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

Indokolás

Ezek az információmegosztási megállapodások lentről felfelé szervezhetők a legjobban, nem 
pedig felülről lefelé. A szigorú szabályok korlátozhatják azt a rugalmasságot, amelyre az 
egyes megosztási megállapodások vagy vállalatcsoportok esetében szükség lehet.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A releváns információk alapvető és fontos 

szervezetek általi önkéntes bejelentése
A tagállamok biztosítják, hogy az alapvető 
és fontos szervezetek önkéntes alapon 
bejelenthessék az illetékes hatóságoknak 
vagy a CSIRT-nek a jelentős 
kiberfenyegetéseket és a majdnem 
bekövetkezett (near miss) eseményeket. 
Adott esetben ezek a szervezetek jelezhetik 
szolgáltatásaik azon igénybe vevőinek, 
akiket a jelentős kiberfenyegetés érinthet, 
hogy a fenyegetésre válaszul milyen 
lépéseket vagy helyzetjavító intézkedéseket 
tehetnek. Adott esetben a szervezetek az 
igénybe vevőket magáról a fenyegetésről 
is értesíthetik. A bejelentés következtében 
a bejelentő szervezetet többletfelelősség 
nem terhelheti.

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosítások törölni kívánják a lehetséges incidensek bejelentésének 
kötelezettségét. A szervezeteknek ugyanakkor képesnek kell lenniük arra, hogy értesítsék az 
illetékes hatóságokat vagy a CSIRT-et, valamint szolgáltatásaik igénybe vevőit, amennyiben 
ezt szükségesnek vagy hasznosnak tartják.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A releváns információk önkéntes 
bejelentése

A releváns információknak az irányelv 
hatályán kívül eső szervezetek általi 
önkéntes bejelentése

Or. en

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rendszeres ellenőrzések; b) rendszeres ellenőrzések, amelyekre 
évente legfeljebb egyszer kerül sor, kivéve, 
ha azt jelentős esemény vagy az alapvető 
szervezet meg nem felelése indokolja;

Or. en

Indokolás

Az évenkénti kiberbiztonsági ellenőrzésnek elegendőnek kell lennie.

Módosítás 84

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

Indokolás

A bírságokat a tartós meg nem felelés orvoslására szolgáló intézkedésként kell alkalmazni, 
miután az a)–i) pontokban szereplő intézkedések hatástalannak bizonyultak.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 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

Indokolás

Az arányosság elve

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 7 bekezdés – c pont
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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) az okozott kár vagy a felmerült 
veszteségek, beleértve a pénzügyi vagy 
gazdasági veszteségeket, az egyéb 
szolgáltatásokra gyakorolt hatásokat és az 
érintett felhasználók számát;

Or. en

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A tagállamok biztosítják, hogy 
illetékes hatóságaik együttműködjenek az 
érintett tagállamnak az 
(EU) XXXX/XXXX rendelet (a DORA-
rendelet) alapján kijelölt illetékes 
hatóságaival.

Or. en

Indokolás

Bár a pénzügyi szervezetek tekintetében a DORA-rendeletre irányuló javaslat egyértelmű 
hierarchiát ír elő a DORA-rendelet és a kiberbiztonsági irányelv (NIS) között, a harmadik 
félnek minősülő kulcsfontosságú IKT-szolgáltatók esetében nem ez a helyzet. Ez redundanciát 
idézhet elő a két keretrendszer között. Strukturális és működőképes megoldást kell találni 
annak elkerülése érdekében, hogy a hatóságok két csoportja egymást átfedő felügyeletet 
gyakoroljon ugyanazon szolgáltatások felett. A DORA-rendelet szerinti vezető felvigyázó és a 
NIS 2 irányelv szerinti nemzeti illetékes hatóságok közötti együttműködést hivatalos formában 
meg kell határozni.



PE692.602v01-00 58/64 PR\1230231HU.docx

HU

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha bizonyítékokat vagy jelzést 
kapnak arról, hogy egy fontos szervezet 
nem teljesíti az ezen irányelvben és 
különösen a 18. és 20. cikkben 
meghatározott kötelezettségeket, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok szükség esetén utólagos 
felügyeleti intézkedések révén 
intézkedjenek.

(1) Ha bizonyítékokat vagy jelzést 
kapnak arról, hogy egy fontos szervezet 
nem teljesíti az ezen irányelvben és 
különösen a 18. és 20. cikkben 
meghatározott kötelezettségeket, a 
tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok szükség esetén utólagos 
felügyeleti intézkedések révén 
intézkedjenek. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezek az intézkedések hatékonyak, 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek, 
figyelembe véve az egyes konkrét esetek 
körülményeit.

Or. en

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A bírságokat a tartós meg nem felelés orvoslására szolgáló intézkedésként kell alkalmazni, 
miután az a)–i) pontokban szereplő intézkedések hatástalannak bizonyultak.
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Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Közigazgatási bírságot a konkrét 
esetek körülményeitől függően a 29. cikk 
(4) bekezdésének a)–i) pontjában, a 29. 
cikk (5) bekezdésében és a 30. cikk (4) 
bekezdésének a)–h) pontjában említett 
intézkedések mellett vagy helyett kell 
kiszabni.

(2) Közigazgatási bírságot a konkrét 
esetek körülményeitől függően a 29. cikk 
(4) bekezdésének a)–i) pontjában, a 29. 
cikk (5) bekezdésében és a 30. cikk (4) 
bekezdésének a)–h) pontjában említett 
intézkedések mellett kell kiszabni.

Or. en

Indokolás

A bírságokat a tartós meg nem felelés orvoslására szolgáló intézkedésként kell alkalmazni.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 6 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6a. Oktatás és kutatás — Felsőoktatási intézmények és 
kutatóintézetek

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó azt szeretné, hogy Európa legyen a legjobb hely, ahol élni és üzleti tevékenységet 
folytatni lehet. 

Az előadó ezért üdvözli az Unió-szerte egységesen magas szintű kiberbiztonságot célzó 
intézkedésekről szóló irányelvet (NIS 2), amely az eredeti kiberbiztonsági irányelv (NIS 1) 
helyébe lép. A javaslat tükrözi a kiberbiztonsági fenyegetések megváltozott helyzetét, és az 
intézkedések EU-szerte történő minimumharmonizációját vezeti be.

Napjainkban az európai rendőri erők egyre nagyobb nehézségekkel küzdenek, hogy 
megbirkózzanak a számítástechnikai bűncselekmények számának ugrásszerű növekedésével. 
Ezek magukban foglalhatják a csúcstechnológiát alkalmazó bűnözést, a kiberbűnözést és a 
vezérigazgatók által elkövetett csalást, de az előadó kifejezetten hangsúlyozni kívánja a 
zsarolóvírusra szakosodott bandák agresszív terjedését az európai célpontok hackelése és 
zsarolása terén, függetlenül azok méretétől vagy forgalmától. Ellenséges nemzetek állami 
szereplői viszont a szellemi tulajdon ipari méretű lopására összpontosítanak, ami megfelelő 
választ igényel. 

Az ENISA szerint azonban az uniós szervezetek 41%-kal kevesebbet költenek a 
kiberbiztonságra, mint amerikai társaik. Ezen túlmenően az országok közötti és az országokon 
belüli információmegosztást súlyosan hátráltatták az általános adatvédelmi rendelet szerinti 
felelősséggel kapcsolatos félelmek. Ez az adatok megosztásától félő köz- és 
magánszervezetek esetében egyaránt nyilvánvaló. A NIS 2 irányelvnek ezért egyértelművé 
kell tennie, hogy az információmegosztás elengedhetetlen a kiberbiztonsági követelmények 
teljesítéséhez.

Az EU-n belüli közös kiberbiztonsági szint kulcsfontosságú a belső piac működéséhez. Jól 
meghatározott jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy a különböző tagállamokban működő 
vállalkozások ugyanazon szabályok hatálya alá tartozzanak. A NIS 2 irányelv meg akarja 
szüntetni a bizonytalanságot és az egyértelműség jelenlegi hiányát. 

Egy olyan korban, amikor a kiberbűnözés, a  kémkedés vagy a szabotázs műveletek 
továbbgyűrűző hatásokkal járhatnak, a NIS 2 irányelv indokoltan terjeszti ki jelentősen a 
hatályt. A javaslat olyan ágazatokat is magában foglal, amelyeket korábban nem tekintettek 
alapvetőnek vagy fontosnak, de amelyeket a zsarolóvírusra szakosodott bandák vagy 
bizonyos nemzetállamok egyértelműen ilyennek tekintenek. A társadalmaknak nyújtott 
szolgáltatások alapján ezek a következő két jogi kategóriába sorolhatók: „alapvető” és 
„fontos” szervezetek. Az előadó osztja a Bizottság javaslatának ambícióját, és úgy véli, hogy 
a kutatási és felsőoktatási intézményeket új ágazatként kell bevonni. Ezeket az intézményeket 
fokozottan célba veszik, szellemi tulajdonuk pedig védelmet érdemel a NIS 2 irányelv 
keretében. 

A vállalkozásokra nehezedő adminisztratív tehernek és bürokráciának állandó figyelmet 
kell szentelnie valamennyi jogalkotónak. Az előadó támogatja a mikro- és kisvállalkozások 
kizárását. Úgy véli továbbá, hogy a hálózat- és információbiztonsági stratégiának nem csupán 
a megfelelésre és a büntetőjogi intézkedésekre kell összpontosítania, hanem olyan pozitív 
ösztönzőkre is mint amilyen a sajátos igényekkel és érdeklődési körrel rendelkező kkv-k 
számára nyújtott útmutatás és segítségnyújtás, vagy az e-mail-szerverek és a weboldalak 
konfigurációjának ellenőrzésére szolgáló, szabadon kínált szolgáltatásokra. E javaslatok célja 
annak szemléltetése is, hogy a kormányoknak szolgáltatásorientáltnak kell lenniük. 
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Az események bejelentése kritikus fontosságú a kiberbiztonság szempontjából: 
megakadályozhatja, hogy mások kibertámadás áldozatává váljanak. Az előadó meg kívánja 
említeni, hogy a kiberbiztonság területén meglévő korábbi minőségében gyakran 
lehetetlennek találta, hogy 24 órán belül bejelentsenek egy eseményt. Általában ebben a korai 
szakaszban egy esemény még nem egyértelmű egészen a későbbiekig. Az előadó számára a 
javasolt 24 órás időkeret ésszerűtlennek tűnik, többek között amiatt, mert a szakértők 
erőfeszítéseket tesznek a probléma enyhítésére; ebben a szakaszban a jelentéstétel 
másodlagos. A kiberbiztonsági eseményt és annak következményeit ritkán értelmezik jól 24 
órán belül, és a 24 órán belüli bejelentések helytelen jelentéstételhez, túljelentéshez és további 
zavarhoz vezethetnek. Ráadásul ezek az események gyakran hétvégén következnek be. Az 
előadó ezért azt javasolja, hogy ezt az irányelvet hozzák összhangba más uniós 
jogszabályokkal, például az általános adatvédelmi rendelettel, és ezáltal az ütemtervet 72 órán 
belülre növeljék. 

Az előadó nem tartja kívánatosnak a lehetséges események bejelentésének kötelezővé 
tételét. Ösztönözni kell a potenciális események vagy majdnem bekövetkezett (near miss) 
események önkéntes megosztását, de a közepes és nagy szervezetek egy napon belül 
potenciálisan több tíz vagy akár száz jelentős kiberfenyegetésnek is ki lehetnek téve. E 
potenciális események bejelentése megterhelő lenne, és akadályozná a reagálás 
hatékonyságát. Ez árthat azon hatóságok hatékonyságának is, amelyeknek foglalkozniuk kell 
ezekkel az értesítésekkel, aláásva a jelentéstételi rendszer bizalmát és a tényleges 
eseményekre való reagálási képességüket.

A potenciális kiberfenyegetések CSIRT-eknek vagy illetékes hatóságoknak való bejelentését 
szintén nem kell kötelezővé tenni. A megfelelés és az elszámoltatás eltántorítja a fenyegetés-
vadászok tevékenységét; ez a kiberbiztonsági ökoszisztéma lényeges része. Emellett vannak 
olyan (súlyos) alkalmak, amikor jobb lenne a hírszerzési közösséget fenyegető veszélyről 
beszámolni, ha az a hatáskörükbe tartozik, nem pedig a hálózati és információs rendszerek 
biztonságáért felelős hatóságokra hagyni. 

A kiberbiztonsági intézkedéseknek meg kell felelniük a szervezet méretének és 
kiberbiztonsági kockázatainak. A felügyeletnek és a végrehajtásnak ezért arányosnak kell 
lennie. A bírságok és a büntetőjogi intézkedések elengedhetetlenek a NIS 2 irányelv 
hatékonyságához, de az előadó úgy véli, hogy a jogalkotóknak hangsúlyozniuk kell, hogy 
eszkalációs létra áll fenn, és csak az ismételt figyelmeztetések bizonyítható figyelmen kívül 
hagyása esetén kell a felső vezetésnek készen állnia arra, hogy megtapasztalja a törvény 
erejét. A kettős felügyelet ágazatspecifikus jogszabályok révén történő megelőzése azon 
szervezetek számára is fontos, amelyek mind a NIS 2, mind az ágazatspecifikus jogszabályok 
– mint például a DORA – hatálya alá tartoznak.

Az előadó arra ösztönzi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki az aktív kibervédelemre 
vonatkozó nemzeti kiberbiztonsági stratégiát. Európában jól tudunk koordinálni egy 
esemény bekövetkezte után, de a kibertámadásokkal – mielőtt azok bekövetkeznének – 
kapcsolatos (állami és magán-) ismeretek bővítése is felelősséggel jár. Ezen ismeretek puszta 
passzív megosztása nem elegendő; a polgárok és a szervezetek aktív szerepet várnak 
kormányaiktól a kiberbiztonsági védelemmel kapcsolatban. A tagállamoknak meg kell 
kezdeniük a támadások meghiúsítására és aktív megelőzésére irányuló képességeik 
alkalmazását. 

Ezenkívül figyelmet kell fordítani magára az internet lényegére is. A DNS-szolgáltatásoknak 
biztonságos és a magánélet védelmét szem előtt tartó szolgáltatásokat kell kínálniuk az 
ügyfelek számára. Ez még nem általánosan elfogadott.  Az előadó aggódik amiatt, hogy azok 
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a polgárok, akik saját DNS-szolgáltatással rendelkeznek otthonukban egy laptopon vagy 
kisebb szerveren, a bizottsági javaslat hatálya alá tartoznak. Az előadó szeretné, ha ezeket a –
 gyakran technológiai téren jártas – személyeket kizárnák ezen irányelv hatálya alól. Egy 
másik probléma az, hogy a NIS 2 irányelv hatálya kiterjed a gyökérnévhez tartozó szerverek 
üzemeltetőire is. Az internet 1970-es, 1980-as években és azóta tapasztalt növekedése óta 
ezeket a szolgáltatásokat magas szintű szakértők üzemeltetik önkéntesen. Mivel e szolgáltatás 
pénzbeli értéke nincs kifejezve, és mivel lehet azzal érvelni, hogy a kormányoknak azt nem 
szabadna szabályozniuk, az előadó véleménye szerint a gyökérszervereket ki kell zárni az 
irányelv hatálya alól. 
Az előadó rendkívül fontosnak tartja az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások 
általános biztonságának megerősítését és az internet integritásának javítását. Ez azt jelenti, 
hogy Európa-szerte interoperábilis bizalmi technikákat kell alkalmazni. Rendkívül 
ösztönzendők a magánélet védelmére és a biztonságra kiemelt hangsúlyt fektető európai 
DNS-felbontók, valamint az internetes gerinchálózat vagy a tenger alatti hírközlésre szolgáló 
kábelek fizikai védelme is. Ezt az irányelvet ezért a Bizottság által elindított kiberbiztonsági 
stratégia teljes csomagjának fényében kell értelmezni: azaz biztonságosabb internetre van 
szükségünk. 

A NIS 2 irányelv továbbá biztosítja az együttműködési csoport által végzett összehangolt 
biztonsági kockázatértékelések jogalapját. Erre kiváló példaként szolgál az 5G-eszköztár. 
Az előadó úgy véli, hogy ezek a kockázatértékelések nagymértékben javíthatnák az Unió 
biztonságát és stratégiai szuverenitását, és véleménye szerint ezeket a kockázatértékeléseket 
az IKT-szolgáltatások, -rendszerek és -termékek széles körén el kell végezni. E tekintetben 
kifejezett példaként említi a repülőtereken és kikötőkben található rakományszkennereket. 

Az alapvető információk megosztását nem szándékolt, súlyos akadályok gátolják, és ezen 
javítani kell. Egy példa: az elmúlt években a rendőri erők az EU-ban és az EU-n kívül 
zsarolóvírus-bandák által működtetett szervereket fedeztek fel és dekódoltak, amelyek 
esetenként több millió áldozat adatait tartalmazták. A rendőrség feladata, hogy új ügyeken 
dolgozzon, lehetővé téve a CSIRT-ek számára, hogy az említett szervereken feltárt 
információk révén elérjék a célpontokat és enyhítsék a kiberfenyegetéseket. Sajnálatos módon 
a vélt, indokolatlan jogi akadályok miatt az áldozatokat alig tájékoztatták vagy segítették. 
Ezért alapvető fontosságú, hogy a NIS 2 irányelv egyértelmű jogalapot teremtsen az ilyen 
fenyegetések enyhítésére és az információk megosztására nemcsak az EU-n belül, hanem az 
EU-n kívüli partnerekkel is. 

A hatály kiterjesztésével a CSIRT-eknek fel kell készülniük arra, hogy méretezhető és 
automatizált megoldásokat kínáljanak a biztonsági rések összehangolt nyilvánosságra 
hozatalának, az események bejelentésének és a fenyegetettségre vonatkozó hírszerzési 
információknak a gyors és biztonságos továbbítására. Az információmegosztás 
automatizálása nem csupán ezen irányelv származékos hatása, hanem annak lényegi eleme. A 
NIS 2 irányelvben megtestesülő minden jó szándék előfeltétele, hogy a CSIRT-ek és a 
vállalatok jogalappal rendelkezzenek arra, hogy megosszák az adatokat ügyfeleikkel, 
más vállalatokkal és a hatóságokkal mind az EU-n belül, mind azon kívül. 

A szabványok és tanúsítási rendszerek alkalmazása a bizottsági javaslat egy másik pozitív 
eleme. A tanúsítást európai és nemzetközi szinten elismert egyedi rendszereken keresztül kell 
lehetővé tenni, amelyek a nemzeti rendszerekkel szemben előnyben részesítendők. A cél a 
harmonizáció kell hogy legyen: egy adott tagállam szabályainak hasonlónak kell lenniük más 
tagállamok szabályaihoz. 
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A NIS 2 irányelvvel kapcsolatos javaslat előírja, hogy az ENISA európai biztonságirés-
nyilvántartást dolgozzon ki és tartson fenn. Az előadó úgy véli, hogy a nyilvántartásnál 
előnyösebb lenne egy európai biztonságirés-adatbázis. Nem sok minden indokolja, hogy 
megkettőzzük azt, amit a kiberbiztonsági közösség a világ minden részén már bevezetett és 
közös szabványként alkalmaz. Egy ilyen megkettőzés nyugtalanságot és zavart okozna a 
szakértői közösségen belül. Az európai biztonságirés-adatbázisnak (nem pedig 
nyilvántartásnak) fel kell használnia a CVE-nyilvántartás adatait, amely a nyilvánosan ismert 
nemzetközi kiberbiztonsági sebezhetőségek világszerte használt nyilvántartása. Az előadó úgy 
véli, hogy az ENISA-nak új, kiemelkedő szerepet kell betöltenie a CVE-nyilvántartás 
kapcsán, amely jelenleg elsősorban az Egyesült Államokra fókuszál. Továbbá el kell kerülni 
az erőfeszítések közötti átfedéseket: a kívánt eredmény egy olyan adatbázis, amely az európai 
szervezeteket érintő egyedi kihívásokat tartalmazza. Végül, de nem utolsósorban az előadó 
hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos, hogy az ENISA rendelkezzen a minősített információk 
kezelésére szolgáló infrastruktúrával és eljárásokkal. A kiberbiztonságot a nem minősített 
szinttől kezdve egészen a (legfelső) titkos szintig kell kezelni.

A WHOIS – a doméntulajdonosok hiteles nyilvántartása – az egyetlen életképes eszköz azon 
információk megszerzéséhez, amelyek szükségesek a bűnelkövetők azonosításához, a 
fenyegető szereplők nyomon követéséhez, a károk megelőzéséhez és az online ökoszisztéma 
védelméhez. A kiberbiztonsági közösség erre az eszközre támaszkodik, és ez teszi lehetővé a 
fenyegetésekkel foglalkozó kutatók számára, hogy felkutassák az ellenséges szereplőket, és 
így a polgárok és a szervezetek megvédhessék magukat a felmerülő fenyegetésekkel szemben. 
Az – egyébként anonim – interneten ez az egyetlen megbízható elszámoltathatósági 
mechanizmus. Az elmúlt három évben azonban az általános adatvédelmi rendelet 
hatálybalépését követően a WHOIS-adatokat egyesek felelősségi kérdésnek kezdték tekinteni. 
A WHOIS-adatokkal kapcsolatban kialakult gyakorlatot sajnálatos módon, indokolatlanul 
felfüggesztették. Az előadó ezért jelentésében megismétli, hogy az általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelően, kiberbiztonsági okokból végzett adatkezelés jogszerű, és jogalkotási 
szempontból kifejezetten kívánatosnak tartja a WHOIS-adatok megosztásának újraindítását. 

Az előadó összességében úgy véli, hogy a NIS 2 irányelv szükséges lépést jelent belső 
piacunk harmonizálása és a kiberbiztonság EU-szerte történő javítása érdekében. 


