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RÖVID INDOKOLÁS

A közlekedési ágazat egyre sebezhetőbb a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szemben, és egyre 
több ilyen fenyegetés éri. Az ágazat sajátosságai miatt számos különböző sebezhetőségnek van 
kitéve. Az e véleménytervezetben javasolt módosítások, bár általános jellegűek, tekintettel 
vannak e sajátosságokra. Javaslataim a következő okokból relevánsak a közlekedés 
szempontjából: 

 A közlekedés gyakran nemzetközi vállalkozás, amelyben számos szervezet több 
tagállam joghatósága alá tartozik. Az ágazatot ezért nagyban érinti a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi kötelezettségek tagállamok közötti túl nagy mértékű 
eltérése; 

 A közlekedési ágazat a különböző szereplők közötti biztonságos adatcserén alapul. A 
logisztika összekapcsolt jellege miatt egyetlen szervezet elégtelen kiberbiztonsága 
veszélyeztetheti az egész rendszert, és súlyos következményekkel járhat mások 
működésére nézve; 

 A közlekedés munkaerő-igényes ágazat, ezért különösen érzékeny a munkavállalókat 
érintő kiberbiztonsági fenyegetésekre;

A fenti okokból a módosítások tárgyai a következőek: a kiberbiztonsági kötelezettségek 
tekintetében a tagállamok közötti eltérések mértékének értékelése, e kötelezettségek nem 
jogalkotási eszközök révén történő összehangolásának előmozdítása, a személyzet képzésének 
és kiberbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos ismereteinek előmozdítása.

Ezen általános szempontok mellett érdemes megjegyezni, hogy a közlekedési ágazat egyre 
inkább olyan távérzékelőket használ, amelyek a szolgáltatásnyújtás során képesek csatlakozni 
az internethez, és hogy maguk a járművek is egyre inkább digitalizálódnak. Bár az ennek 
során használt eszközök nem feltétlenül részei a tágabb információs rendszereknek, mégis 
különleges biztonsági értékeléseket igényelhetnek. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A hálózati és információs 
rendszerek a mindennapi élet központi 
jellemzőjévé fejlődtek a társadalom gyors 
digitális átalakulásával és 
összekapcsolódásával, hozzájárulva az 
olyan új gazdasági modellek 
növekedéséhez, mint a haknigazdaság, a 
keresleten alapuló és a platformgazdaság, 
beleértve a határokon átnyúló 
információmegosztást és a mobilitási 
szolgáltatásra (MaaS) vonatkozó 
megközelítést is. Ez a fejlődés a 
kiberbiztonsági fenyegetettség bővüléséhez 
vezetett, új kihívások támasztásával, 
amelyek minden tagállamban kiigazított, 
összehangolt és innovatív reagálást 
igényelnek. A kiberbiztonsági események 
száma, nagysága, kifinomultsága, 
gyakorisága és hatása növekszik, és 
komoly veszélyt jelentenek a hálózati és 
információs rendszerek működésére. 
Ennek következtében a kiberbiztonsági 
események negatív hatással lehetnek a 
társadalom jóllétére, akadályozhatják a 
belső piaci gazdasági tevékenységek 
folytatását, valamint a szociális 
tevékenységeket, pénzügyi veszteségeket 
okozhatnak, alááshatják a felhasználók és a 
munkavállalók bizalmát, és ezáltal jelentős 
károkat okozhatnak az Unió gazdaságában 
és társadalmában, sőt akár terrorveszélyt 
is jelenthetnek. A kiberbiztonsági 
felkészültség és hatásosság ezért minden 
eddiginél elengedhetetlenebb az alapvető 
uniós jogok és szabadságok biztosításához 
és a belső piac megfelelő működéséhez. 
Emellett a kiberbiztonság számos kritikus 
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ágazat, például a közlekedés 
szempontjából kulcsfontosságú tényező a 
digitális átállás sikeres megvalósításában 
és a digitalizáció gazdasági, társadalmi és 
fenntartható előnyeinek teljes körű 
kiaknázásában.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Azonban az irányelvnek hatálya alá 
kell tartozniuk azoknak a kis- vagy 
mikrovállalkozásoknak is, amelyek 
megfelelnek azt jelző bizonyos 
feltételeknek, hogy kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be a tagállamok 
gazdasága vagy társadalma, illetve 
bizonyos ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
szempontjából. A tagállamoknak kell 
felelniük az említett szervezetek listájának 
elkészítéséért, és azt be kell nyújtaniuk a 
Bizottsághoz.

(9) Azonban az irányelv hatálya alá 
kell tartozniuk azoknak a kis- vagy 
mikrovállalkozásoknak is, amelyek 
megfelelnek az azt jelző bizonyos 
feltételeknek, hogy kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be a tagállamok 
gazdasága vagy társadalma, illetve 
bizonyos ágazatok vagy szolgáltatástípusok 
szempontjából. A tagállamoknak kell 
felelniük az említett szervezetek listájának 
elkészítéséért, és azt be kell nyújtaniuk a 
Bizottsághoz. Ezt a feladatot a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
sajátosságainak teljes körű megértésével 
kell elvégezni, és ez nem róhat a kkv-kra 
túlzott adminisztratív terheket.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) A Bizottság az együttműködési 
csoporttal és az érintett érdekelt felekkel 
együttműködve iránymutatásokat adhat ki 
a mikro- és kisvállalkozásokra 
alkalmazandó kritériumok végrehajtásáról. 
A Bizottságnak biztosítania kell továbbá, 
hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
valamennyi mikro- és kisvállalkozás 
megfelelő iránymutatást kapjon. A 
Bizottságnak a tagállamok támogatásával 
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tájékoztatnia kell a mikro- és 
kisvállalkozásokat e tekintetben. .

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az ágazatspecifikus jogszabályok 
és eszközök hozzájárulhatnak a magas 
szintű kiberbiztonság biztosításához, 
miközben teljes mértékben figyelembe 
veszik ezen ágazatok sajátosságait és 
összetettségét. Amennyiben egy 
ágazatspecifikus uniós jogi aktus előírja az 
alapvető vagy fontos szervezetek számára, 
hogy fogadjanak el kiberbiztonsági 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy 
jelentsék az eseményeket vagy a jelentős 
kiberfenyegetéseket, amelyek legalább 
egyenértékűek az ebben az irányelvben 
megállapított kötelezettségekkel, akkor 
ezeket az ágazatspecifikus rendelkezéseket 
kell alkalmazni, ideértve a felügyeletet és 
végrehajtást is. A jogbizonytalanság 
elkerülése érdekében ezen irányelv 
értelmezése és alkalmazása során a 
Bizottságnak biztosítania kell az 
összhangot ezen irányelv és az 
alkalmazandó ágazatspecifikus 
jogszabályok között. E célból a 
Bizottságnak azonosítania kell a 
párhuzamosságokat és a redundanciákat 
a vonatkozó jogszabályokban, 
szabályozási követelményekben vagy 
eljárásokban, azok megszüntetése 
céljából. A Bizottság iránymutatásokat 
adhat ki a lex specialis végrehajtásával 
kapcsolatban. Ez az irányelv nem zárja ki a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési 
intézkedésekkel és az események 
bejelentésével foglalkozó további 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok 
elfogadását. Ez az irányelv nem érinti a 
Bizottságra számos ágazatban – ideértve a 
közlekedést és az energiaágazatot is – 
átruházott, meglévő végrehajtási 
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hatásköröket.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A kulcsfontosságú gazdasági 
ágazatok, például a közlekedés fokozott 
digitalizációját biztonságos módon kell 
megvalósítani, beépített ellenálló 
képességgel annak biztosítása érdekében, 
hogy az ellátási lánc minden eleme 
megfelelően reagáljon a kockázatokra és 
fenyegetésekre. Ezért összehangolt 
megközelítésre van szükség, amely 
biztosítja az összekapcsolt eszközök 
minimális biztonságát, különösen az olyan 
ágazatokban, mint a közlekedés, valamint 
azon eszközök esetében, amelyek a 
járművekbe vannak szerelve és 
alapértelmezetten végponttól végpontig 
terjedő titkosítást alkalmaznak.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Tekintettel az innovatív 
technológiák és az új üzleti modellek 
megjelenésére, várhatóan új felhőalapú 
számítástechnika telepítési és szolgáltatási 
modellek jelennek meg a piacon, a változó 
vásárlói igényeknek megfelelően. Ebben az 
összefüggésben a felhőszolgáltatásokat 
rendkívül elosztott formában lehet 
nyújtani, még közelebb az adatok 
generálásának vagy összegyűjtésének 
helyéhez, ezáltal átállva a hagyományos 
modellről a nagymértékben elosztottra 
(„pereminformatika”).

(17) Tekintettel az innovatív 
technológiák, például a mesterséges 
intelligencia, az új üzleti modellek és a 
rugalmas és távmunka új modelljeinek 
megjelenésére, várhatóan új felhőalapú 
számítástechnika telepítési és szolgáltatási 
modellek jelennek meg a piacon, a változó 
vásárlói és üzleti igényeknek megfelelően. 
Ebben az összefüggésben a 
felhőszolgáltatásokat rendkívül elosztott 
formában lehet nyújtani, még közelebb az 
adatok generálásának vagy 
összegyűjtésének helyéhez, ezáltal átállva a 
hagyományos modellről a nagymértékben 
elosztottra („pereminformatika”).
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Tekintettel arra, hogy az autonóm 
mobilitás bevezetése jelentős előnyökkel, 
de számos új kockázattal is fog járni, 
nevezetesen a közúti közlekedés 
biztonsága, a kiberbiztonság, a szellemi 
tulajdonjogok, az adatvédelem és az 
adatokhoz való hozzáférés, a műszaki 
infrastruktúra, a szabványosítás és a 
foglalkoztatás tekintetében, alapvető 
fontosságú annak biztosítása, hogy az 
uniós jogi keret megfelelően reagáljon 
ezekre a kihívásokra, és hatékonyan 
kezelje a hálózati és információs 
rendszerek biztonságát fenyegető 
valamennyi kockázatot.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18b) A koronavírus-világjárvány 
rámutatott annak fontosságára, hogy az 
EU felkészüljön a digitális évtizedre, és 
hogy folyamatosan javítani kell a 
kibertámadásokkal szembeni ellenálló 
képességet. Ezért ezen irányelv célja, hogy 
minimumszabályokat írjon elő az 
összehangolt szabályozási keret 
működésére vonatkozóan, hogy lehetővé 
tegye a digitális átalakulást, az innovációt 
az autonóm közlekedésben, a logisztikát és 
a forgalomirányítást valamennyi 
közlekedési módban, valamint javítsa a 
felhasználók, különösen a 
mikrovállalkozások, a kkv-k és az induló 
innovatív vállalkozások körében a 
kibertámadásokkal szembeni ellenálló 
képességet és a sebezhetőségek kezelésére 
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vonatkozó képességet.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 97/67/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv18 értelmében vett postai 
szolgáltatóknak, valamint az expressz és 
futárszállítási szolgáltatóknak ezen 
irányelv hatálya alá kell tartozniuk, ha a 
postai kézbesítési lánc legalább egyik 
lépését biztosítják, különös tekintettel az 
elszámolásra, a válogatásra vagy a 
terjesztésre, ideértve az átvételi 
szolgáltatásokat is. Azoknak a szállítási 
szolgáltatásoknak, amelyeket nem e 
lépések egyikével kapcsolatban végeznek, 
a postai szolgáltatások körén kívül kell 
esniük.

(19) A 97/67/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv18 értelmében vett postai 
szolgáltatóknak, valamint az expressz és 
futárszállítási szolgáltatóknak ezen 
irányelv hatálya alá kell tartozniuk, ha a 
postai kézbesítési lánc legalább egyik 
lépését biztosítják, különös tekintettel az 
elszámolásra, a válogatásra vagy a 
terjesztésre, ideértve az átvételi 
szolgáltatásokat is. Azoknak a szállítási és 
kézbesítési szolgáltatásoknak, amelyeket 
nem e lépések egyikével kapcsolatban 
végeznek, a postai szolgáltatások körén 
kívül kell esniük.

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

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

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A tagállamoknak nemzeti 
kiberbiztonsági stratégiáikban 
foglalkozniuk kell a kkv-k sajátos 
kiberbiztonsági igényeivel, nevezetesen az 
alacsony kiberbiztonsági tudatossággal, a 
távoli informatikai biztonság hiányával, a 
kiberbiztonsági megoldások magas 
költségeivel és a fokozott 
fenyegetettséggel. A tagállamoknak 
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kiberbiztonsági kapcsolattartó pontot kell 
létrehozniuk a kkv-k számára, hogy 
hozzáférhessenek a releváns 
információkhoz, szolgáltatásokhoz és 
útmutatáshoz.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az együttműködési csoportnak az 
útmutató dokumentumok kidolgozása 
során következetesen: fel kell térképeznie a 
nemzeti megoldásokat és tapasztalatokat, 
fel kell mérnie az együttműködési csoport 
eredményeinek nemzeti megközelítésekre 
gyakorolt hatását, meg kell vitatnia a 
végrehajtási kihívásokat és konkrét 
ajánlásokat kell megfogalmaznia, 
amelyeket a meglévő szabályok jobb 
végrehajtása révén kell megfogalmazni.

(33) Az együttműködési csoportnak az 
útmutató dokumentumok kidolgozása 
során következetesen: fel kell térképeznie a 
nemzeti megoldásokat és tapasztalatokat, 
fel kell mérnie az együttműködési csoport 
eredményeinek nemzeti megközelítésekre 
gyakorolt hatását, meg kell vitatnia a 
végrehajtási kihívásokat és konkrét 
ajánlásokat kell megfogalmaznia, 
különösen az ezen irányelv átültetése 
során a tagállamok közti összhang 
elősegítésével kapcsolatban, amelyeket a 
meglévő szabályok jobb végrehajtása révén 
kell elérni. Az együttműködési csoportnak 
annak érdekében is fel kell térképeznie a 
nemzeti megoldásokat, hogy Európa-
szerte előmozdítsa az egyes ágazatokra 
alkalmazott kiberbiztonsági megoldások 
összeegyeztethetőségét. Ez különösen 
lényeges azokban az ágazatokban, 
amelyek nemzetközi és határokon átnyúló 
jellegűek, mint például a közlekedés.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az együttműködési csoportnak 
továbbra is rugalmas fórumnak kell 
maradnia, és reagálnia kell a változó és új 
politikai prioritásokra és kihívásokra, az 
erőforrások rendelkezésre állásának 

(34) Az együttműködési csoportnak 
továbbra is rugalmas fórumnak kell 
maradnia, és reagálnia kell a változó és új 
politikai prioritásokra és kihívásokra, az 
erőforrások rendelkezésre állásának 
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figyelembevételével. Rendszeres közös 
megbeszéléseket kell szerveznie az Unió 
egész területéről érkező érdekeltekkel, 
hogy megvitassák a csoport 
tevékenységeit, és információkat 
gyűjtsenek a felmerülő szakpolitikai 
kihívásokról. Az uniós szintű 
együttműködés fokozása érdekében a 
csoportnak fontolóra kell vennie a 
kiberbiztonsági szakpolitikában részt vevő 
uniós testületek és ügynökségek – például 
a Kiberbűnözés Elleni Európai Központ 
(EC3), az Európai Unió Repülésbiztonsági 
Ügynöksége (EASA) és az Európai Unió 
Űrprogramja (EUSPA) meghívását a 
munkájában történő részvételre.

figyelembevételével. Rendszeres közös 
megbeszéléseket kell szerveznie az Unió 
egész területéről érkező érdekeltekkel, 
hogy megvitassák a csoport 
tevékenységeit, és információkat 
gyűjtsenek a felmerülő szakpolitikai 
kihívásokról. Az uniós szintű 
együttműködés fokozása érdekében a 
csoportnak fontolóra kell vennie a 
kiberbiztonsági szakpolitikában részt vevő 
uniós testületek és ügynökségek, például a 
Kiberbűnözés Elleni Európai Központ 
(EC3), az Európai Kiberbiztonsági Ipari, 
Technológiai és Kutatási 
Kompetenciaközpont, a biztonságos 
közlekedésért felelős európai uniós 
ügynökségek – az Európai Unió 
Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA), 
az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió 
Vasúti Ügynöksége (ERA) – az Európai 
Unió Űrprogramügynöksége  (EUSPA), 
valamint bármely más olyan szerv és 
ügynökség meghívását a munkájában 
történő részvételre, amelynek szakértelme 
releváns a csoport megbeszélései 
szempontjából.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az ezen irányelv tagállami 
átültetése során a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 
kötelezettségek terén mutatkozó túlzott 
eltérések veszélybe sodorhatják az Unión 
belüli kiberbiztonság közös szintjét. Az 
ENISA-nak ezért a Bizottsággal 
együttműködve a kiberbiztonság uniós 
helyzetéről szóló kétéves jelentésében 
értékelnie kell, hogy milyen mértékűek az 
eltérések a tagállamok között a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési és 
jelentéstételi kötelezettségek terén.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) A kritikus ellátási láncok 
megőrzése és védelme érdekében 
hangsúlyt kell helyezni a teljes szállítási és 
logisztikai lánc védelmére is. A szállítási 
és logisztikai lánc nagy számú, egymással 
kapcsolatban álló szereplőből és 
rendszerből áll, ahol az árukat 
intermodális módon, légi, közúti, vasúti, 
belvízi és tengeri közlekedés 
igénybevételével szállítják. Ehhez a 
folyamathoz gyors és megbízható 
adatcserére van szükség a szállítási és 
logisztikai lánc különböző láncszemei 
között különböző interfészeken keresztül. 
A különböző láncszemek összekapcsolt 
jellege miatt a nem megfelelő 
kiberbiztonság a szállítási és logisztikai 
lánc egy vagy több részében bekövetkező 
kiberbiztonsági események által okozott 
dominóhatások révén veszélyezteti a teljes 
lánc működését.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az ellátásilánc-
kockázatértékeléseknek az érintett ágazat 
sajátosságaira figyelemmel figyelembe kell 
venniük a műszaki és adott esetben a nem 
technikai tényezőket, ideértve az (EU) 
2019/534 ajánlásban, az 5G hálózatok 
biztonságának uniós összehangolt 
kockázatértékelése során és az 
együttműködési csoport által elfogadott 5G 
kiberbiztonsági uniós eszköztárban 
meghatározottakat is. Az összehangolt 
kockázatértékelés alá eső ellátási láncok 
azonosításához a következő kritériumokat 

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

kell figyelembe venni: i. az alapvető és 
fontos szervezetek mennyiben használnak 
bizonyos kritikus IKT-szolgáltatásokat, 
rendszereket vagy termékeket, és 
mennyiben támaszkodnak azokra; ii. a 
konkrét kritikus IKT-szolgáltatások, 
rendszerek vagy termékek relevanciája a 
kritikus vagy érzékeny funkciók ellátása 
tekintetében, ideértve a személyes adatok 
kezelését is; iii. alternatív IKT-
szolgáltatások, rendszerek vagy termékek 
elérhetősége; iv. az IKT-szolgáltatások, -
rendszerek vagy -termékek teljes ellátási 
láncának zavaró eseményekkel szembeni 
rezilienciája; iva. a fogyasztók által 
közvetlenül használt egyes kritikus IKT-
szolgáltatások, -rendszerek és -termékek 
mennyire reziliensek és mennyire felelnek 
meg a fogyasztóbarát megközelítésnek; 
valamint v. a megjelenő IKT-
szolgáltatások, -rendszerek vagy -termékek 
esetében azok potenciális jövőbeli 
jelentősége a szervezetek tevékenysége 
szempontjából.

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 

(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 36 órán belül nyújtsanak 
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be első bejelentést, amelyet legkésőbb egy 
hónappal később zárójelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok tudomást 
szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 24 órás és a zárójelentés 
egy hónapos határidejétől.

be első bejelentést, amelyet legkésőbb egy 
hónappal később zárójelentésnek kell 
követnie. Az első bejelentésnek csak 
azokat az információkat kell tartalmaznia, 
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, 
hogy az illetékes hatóságok tudomást 
szerezzenek az eseményről, és lehetővé 
tegyék a szervezet számára, hogy szükség 
esetén segítséget kérjen. Az említett 
bejelentésnek adott esetben fel kell 
tüntetnie, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az első bejelentés benyújtásának 
követelménye ne vonja el az 
adatszolgáltató szervezet erőforrásait az 
események kezelésével kapcsolatos 
tevékenységektől, amelyeket prioritásként 
kell kezelni. Annak elkerülése érdekében, 
hogy az események bejelentési 
kötelezettségei elvonják az erőforrásokat 
az események kezelésétől, vagy más 
módon veszélyeztessék a szervezetek e 
tekintetben tett erőfeszítéseit, a 
tagállamoknak azt is elő kell írniuk, hogy 
kellően indokolt esetekben, az illetékes 
hatóságokkal vagy a CSIRT-tel 
egyetértésben az érintett szervezet eltérhet 
az első bejelentés 36 órás és a zárójelentés 
egy hónapos határidejétől.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok összeállítják a b) –f) pont 
alapján kijelölt szervezetek listáját, és azt 
[az átültetési határidő lejárta után 6 
hónappal] benyújtják a Bizottsághoz. A 
tagállamok a listát rendszeresen, de az 
említett időpontot követően legalább 
kétévente felülvizsgálják, és adott esetben 
frissítik.

A tagállamok a megfelelő ágazati érdekelt 
felekkel szoros együttműködésben 
összeállítják a b) –f) pont alapján kijelölt 
szervezetek listáját, és azt [az átültetési 
határidő lejárta után 6 hónappal]-ig 
benyújtják a Bizottsághoz. A tagállamok a 
listát rendszeresen, de az említett időpontot 
követően legalább kétévente 
felülvizsgálják, és adott esetben frissítik.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 19

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

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) útmutatás nyújtása az illetékes 
hatóságok számára ezen irányelv 
átültetésével és végrehajtásával 
kapcsolatban;

a) útmutatás nyújtása az illetékes 
hatóságok számára ezen irányelv 
átültetésével és végrehajtásával 
kapcsolatban annak érdekében, hogy a 
lehető legkisebbre csökkenjenek a 
kiberbiztonsági kockázatkezelési és 
jelentéstételi kötelezettségekre vonatkozó 
előírások közötti különbségek a 
tagállamok között;

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemzeti megoldások 
feltérképezése annak érdekében, hogy 
Unió-szerte előmozdítsa az egyes 
ágazatokra alkalmazott kiberbiztonsági 
megoldások összeegyeztethetőségét;

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kiberbiztonsági kockázatkezelési 
és jelentéstételi kötelezettségek tagállamok 
közötti eltérésének mértéke, valamint az, 
hogy ez az eltérés milyen mértékben 
befolyásolja az Unióban a kiberbiztonság 
közös szintjét.

Módosítás 23

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

iiia. ajánlások arra vonatkozóan, hogy 
miként javítható a koherencia és a 
jogbiztonság ezen irányelv és az 
alkalmazandó ágazatspecifikus 
jogszabályok értelmezése és alkalmazása 
során, a párhuzamosságok és 
redundanciák azonosítására és 
megszüntetésére összpontosítva a 
vonatkozó jogszabályokban, szabályozási 
követelményekben vagy eljárásokban;

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan szakpolitikák, programok és 
eljárások, amelyek biztosítják, hogy a 
munkavállalók észszerű ismeretekkel 
rendelkezzenek a kiberbiztonsági 
kockázatok megértéséhez és hogy magas 
szintű kiberbiztonsági szabványoknak 
megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkezzenek.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztonság a hálózati és információs 
rendszerek beszerzésében, fejlesztésében 
és karbantartásában, beleértve a biztonsági 
rések kezelését és közzétételét;

e) biztonság a hálózati és információs 
rendszerekben – többek között az olyan 
mobil elemekben, mint például a 
járművek és a távérzékelők –, ezek 
beszerzésében, fejlesztésében és 
karbantartásában, beleértve a biztonsági 
rések kezelését és közzétételét;

Módosítás 26
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a (2) 
bekezdésben említett elemek műszaki és 
módszertani előírásainak meghatározása 
érdekében. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a 36. cikkel összhangban kell 
elfogadni, és a lehető legnagyobb 
mértékben követniük kell a nemzetközi és 
európai szabványokat, valamint a 
vonatkozó műszaki előírásokat.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hatékony szakpolitika biztosítása 
és végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében a Bizottság konzultál az 
alapvető és fontos szervezetekkel, 
különösen az (5) és (6) bekezdésben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadása előtt.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egy első bejelentést, indokolatlan 
késedelem nélkül és minden esetben az 
esemény tudomására jutásától számított 36 
órán belül, amelyben adott esetben fel kell 
tüntetni, hogy az eseményt vélhetően 
jogellenes vagy rosszindulatú cselekmény 
okozta-e;
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Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. alkalmazott és folyamatban lévő 
mérséklési intézkedések.

iii. alkalmazott és folyamatban lévő 
mérséklési intézkedések és azok 
eredményei.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A Bizottság a 36 cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadhat el, amelyek tovább 
részletezik az e cikk (1) és (2) bekezdése 
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 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
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tanúsítási rendszerek keretében. A 
tanúsítás tárgyát képező termékeket, 
szolgáltatásokat és folyamatokat egy 
alapvető vagy fontos szervezet fejlesztheti, 
vagy azok beszerezhetők harmadik 
felektől.

(EU) 2019/881 rendelet 49. cikke alapján 
elfogadott konkrét európai kiberbiztonsági 
tanúsítási rendszerek vagy hasonló, 
nemzetközileg elismert tanúsítási 
rendszerek keretében.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ezen irányelv kiberbiztonsági 
tanúsításra vonatkozó követelményei nem 
érintik az (EU) 2019/881 rendelet 56. 
cikkének (2) és (3) bekezdését.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felkérheti az ENISA-t, 
hogy készítsen egy javasolt tanúsítási 
rendszert az (EU) 2019/881 rendelet 48. 
cikkének (2) bekezdése alapján azokban az 

(3) A kiberbiztonsági reziliencia 
általános szintjének emelése érdekében a 
Bizottság felkérheti az ENISA-t, hogy 
készítsen javasolt tanúsítási rendszert az 



AD\1235677HU.docx 21/23 PE689.861v02-00

HU

esetekben, amikor a (2) bekezdés 
alkalmazásában nincs megfelelő európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer.

(EU) 2019/881 rendelet 47. és 48. cikke 
alapján azokban az esetekben, amikor nem 
áll rendelkezésre megfelelő európai 
kiberbiztonsági tanúsítási rendszer. Az 
ilyen javasolt rendszereknek meg kell 
felelniük az (EU) 2019/881 rendelet 56. 
cikkének (2) bekezdésében és 56. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.
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