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RÖVID INDOKOLÁS

A fenyegetettségi helyzet változó jellege jobb védelmet és az EU ellenálló képességébe történő 
beruházások növelését teszi szükségessé a sebezhetőségek csökkentése érdekében, többek 
között a társadalmaink és gazdaságunk működéséhez elengedhetetlen kritikus infrastruktúrák 
tekintetében.

A kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló irányelvre (az RCE-irányelvre) 
irányuló javaslat kiterjeszti az európai kritikus infrastruktúráról szóló 2008. évi irányelv (ECI-
irányelv) hatályát és mélységét. Tíz ágazatra terjed ki, nevezetesen az energiaügyre, a 
közlekedésre, a bankszektorra, a pénzügyi piaci infrastruktúrára, az egészségügyre, az ivóvízre, 
a szennyvízre, a digitális infrastruktúrára, a közigazgatásra és a világűrre. A figyelemre méltó 
rendelkezések közé tartozik a tagállamok azon kötelezettsége, hogy rendelkezzenek a kritikus 
szervezetek rezilienciájának biztosítására irányuló stratégiával, nemzeti kockázatértékelést 
végezzenek, és ennek alapján azonosítsák a kritikus fontosságú szervezeteket. A kritikus 
fontosságú szervezeteknek saját kockázatelemzést kellene végezniük, megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket kellene hozniuk az ellenálló képesség fokozása és a zavart okozó 
események nemzeti hatóságoknak történő bejelentése érdekében. Ezen túlmenően a tagállamok 
legalább egyharmada számára vagy egyharmadában szolgáltatásokat nyújtó kritikus fontosságú 
szervezetekre külön felügyelet vonatkozna, ideértve a Bizottság által szervezett tanácsadó 
missziókat is.

Az előadó üdvözli ezt a javaslatot, mivel a közlekedés az európai kritikus infrastruktúráról szóló 
irányelv egyik sarokköve. Egyben gazdaságaink gerincét is képezi, amit a kínai koronavírus 
terjedése által jellemzett tavalyi év egyértelműen bizonyított. A világjárvány társadalmainkra 
gyakorolt negatív hatásainak enyhítése érdekében létfontosságú volt a kritikus infrastruktúra és 
ellátási láncok rezilienciájával kapcsolatos gyors fellépés. A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájáról szóló irányelvjavaslat lehetőséget ad arra, hogy átfogóan értékeljük a kritikus 
infrastruktúra és a vészhelyzeti eljárások állapotát valamennyi kulcsfontosságú ágazatban. 
Tekintettel a határokon és az ágazatokon átívelő, egyre erősebb kölcsönös függőségre, valamint 
az intelligens technológiák bevezetésére és a gyors digitalizációra, ez az értékelési folyamat 
rendkívül fontos lesz. Ez azonban új fenyegetések megjelenéséhez is vezethet, ami szükségessé 
teszi a reziliens és időtálló RCE-irányelv kidolgozását. Az előadó elismeri, hogy a 
szubszidiaritás elve és az európai polgárok szükségleteinek közelében zajló döntéshozatali 
folyamat fontos, de ugyanilyen fontosnak tartja a közös érdekű projektekre, folyamatokra és 
infrastruktúrára való támaszkodás biztosítását is.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2008/114/EK tanácsi irányelv17 
rendelkezik az energia- és a közlekedési 
ágazatban működő azon európai kritikus 
infrastruktúrák azonosítására és 
kijelölésére szolgáló eljárásról, amelyek 
zavarának vagy megrongálódásának 
jelentős határokon átnyúló hatása lehet 
legalább két tagállamban. Az említett 
irányelv kizárólag az ilyen infrastruktúrák 
védelmére összpontosított. A 2008/114/EK 
irányelv18 2019-ben elvégzett értékelése 
azonban azt állapította meg, hogy a kritikus 
infrastruktúrák használatával végzett 
műveletek egyre inkább összekapcsolódó 
és határokon átnyúló jellege miatt a 
kizárólag az egyes eszközökre vonatkozó 
védelmi intézkedések nem elegendőek a 
zavarok megelőzéséhez. Ezért úgy kell 
módosítani a megközelítésmódot, hogy az 
biztosítsa a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciáját, azaz azt, hogy képesek 
enyhíteni és elnyelni a kritikus fontosságú 
szervezet működésében zavarokat 
előidézni képes biztonsági események 
hatását, alkalmazkodni tudjanak azokhoz, 
majd képesek legyenek helyreállítani a 
szervezet működését.

(1) A 2008/114/EK tanácsi irányelv17 
rendelkezik az energia- és a közlekedési 
ágazatban működő azon európai kritikus 
infrastruktúrák azonosítására és 
kijelölésére szolgáló eljárásról, amelyek 
zavarának vagy megrongálódásának 
jelentős határokon átnyúló hatása lehet 
legalább két tagállamban. Az említett 
irányelv kizárólag az ilyen infrastruktúrák 
védelmére összpontosított. A 2008/114/EK 
irányelv18 2019-ben elvégzett értékelése 
azonban azt állapította meg, hogy a kritikus 
infrastruktúrák – például vasúti, 
légiforgalmi, kikötői vagy repülőtéri 
irányítás – igénybe vételével végzett 
műveletek egyre inkább összekapcsolódó 
és határokon átnyúló jellege miatt a 
kizárólag az egyes eszközökre vonatkozó 
védelmi intézkedések nem elegendőek a 
zavarok megelőzéséhez. Ezért úgy kell 
módosítani a megközelítésmódot, hogy az 
biztosítsa a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciáját, azaz azt, hogy képesek 
enyhíteni és elnyelni a kritikus fontosságú 
szervezet és a belső piac működésében 
zavarokat előidézni képes biztonsági 
események hatását, alkalmazkodni 
tudjanak azokhoz, majd képesek legyenek 
helyreállítani a szervezet működését.

__________________ __________________
17 A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. 
december 8.) az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről (HL L 

17 A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. 
december 8.) az európai kritikus 
infrastruktúrák azonosításáról és 
kijelöléséről, valamint védelmük javítása 
szükségességének értékeléséről (HL L 
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345., 2008.12.23., 75. o.). 345., 2008.12.23., 75. o.).
18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kritikus infrastruktúrák Unión 
belüli védelmének elősegítését célzó, 
hatályos uniós és nemzeti szintű 
intézkedések19 ellenére, az ezen 
infrastruktúrákat üzemeltető szervezetek 
nincsenek megfelelően felkészülve a 
működésüket érintő azon jelenlegi és 
előrelátható jövőbeli kockázatok 
kezelésére, amelyek zavart idézhetnek elő 
az alapvető fontosságú társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek ellátásához 
nélkülözhetetlen szolgáltatásokban. Ez a 
folyamatosan változó terrorveszély, 
valamint az infrastruktúrák és az ágazatok 
közötti egyre növekvő kölcsönös 
függőségek miatt kialakuló dinamikus 
fenyegetettségi helyzettel magyarázható, 
valamint a természeti katasztrófák és az 
éghajlatváltozás miatt megnövekedett 
fizikai kockázatnak tudható be; az 
éghajlatváltozás ugyanis növeli a 
szélsőséges időjárási események 
gyakoriságát és nagyságrendjét, és olyan 
hosszú távú változásokat idéz elő az 
átlagos éghajlatban, amelyek csökkenthetik 
bizonyos infrastruktúratípusok kapacitását 
és hatékonyságát, amennyiben nem 
vezetnek be az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni rezilienciát vagy az ahhoz való 
alkalmazkodást célzó intézkedéseket. 
Emellett az érintett ágazatokat és 
szervezettípusokat nem minden 
tagállamban ismerik el következetesen 
kritikus fontosságúként.

(2) A kritikus infrastruktúrák Unión 
belüli védelmének elősegítését célzó, 
hatályos uniós és nemzeti szintű 
intézkedések19 ellenére, az ezen 
infrastruktúrákat üzemeltető szervezetek 
nincsenek megfelelően felkészülve a 
működésüket érintő azon jelenlegi és 
előrelátható jövőbeli kockázatok 
kezelésére, amelyek zavart idézhetnek elő 
az alapvető fontosságú társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek ellátásához 
nélkülözhetetlen szolgáltatásokban, illetve 
a polgárok szabad mozgása és biztonsága 
tekintetében. Ez az ember által okozott, 
folyamatosan változó fenyegetések, 
például a terrorizmus, a bűnözők 
beszivárgása, a külföldi beavatkozás és a  
kibertámadások, valamint az 
infrastruktúrák és az ágazatok közötti egyre 
növekvő kölcsönös függőségek miatt 
kialakuló dinamikus fenyegetettségi 
helyzettel magyarázható, valamint a 
természeti katasztrófák és az 
éghajlatváltozás miatt megnövekedett 
fizikai kockázatnak tudható be; az 
éghajlatváltozás ugyanis növeli a 
szélsőséges időjárási események 
gyakoriságát és nagyságrendjét, és olyan 
hosszú távú változásokat idéz elő az 
átlagos éghajlatban, amelyek csökkenthetik 
bizonyos infrastruktúratípusok kapacitását, 
hatékonyságát és élettartamát, amennyiben 
nem vezetnek be az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni rezilienciát vagy az 
ahhoz való alkalmazkodást célzó 
intézkedéseket. Emellett az érintett 
ágazatokat és szervezettípusokat nem 



PE692.636v02-00 6/34 AD\1236440HU.docx

HU

minden tagállamban ismerik el 
következetesen kritikus fontosságúként, 
ami magasabb szintű egyeztetést és 
integráltabb megközelítést tesz 
szükségessé a fontos, határokon átnyúló 
és horizontális kritikus infrastruktúrák, 
például a közlekedési és az energetikai 
infrastruktúrák védelme terén. 

__________________ __________________
19 kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program (EPCIP).

19 kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program (EPCIP).

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egyre több problémát okoz a 
bűnözők beszivárgása a kritikus 
fontosságú közlekedési infrastruktúrákba, 
különösen logisztikai csomópontokba, 
például kikötőkbe és repülőterekre, 
veszélyeztetve az ágazat kritikus 
fontosságú szervezeteinek működését és 
ezáltal az alapvető szolgáltatások 
hatékony nyújtásának biztosítását az 
Unióban; 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Unió kritikus infrastruktúráját 
és gazdasági biztonságát fenyegető 
veszélyek fokozódása állami és nem állami 
külföldi szereplők beavatkozásából ered, 
és az a háttere, hogy nem európai 
szervezetek – stratégiai társaságok 
felvásárlása vagy ezekbe végrehajtott 
jelentős befektetések, illetve stratégiai 
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ismeretek megszerzése révén – egyre 
nagyobb befolyást vagy ellenőrzést 
gyakorolnak kritikus fontosságú 
közlekedési infrastruktúrák, például 
vasúti összeköttetések, kikötők vagy 
repülőterek felett; 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A közlekedési ágazat a közúti, a 
vasúti, a légi, a belvízi és a tengeri 
közlekedési alágazatban, többek között a 
kikötőkben és a repülőtereken működő 
kritikus fontosságú szervezeteket foglalja 
magában.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Bizonyos kritikus infrastruktúrák 
páneurópai dimenzióval rendelkeznek, 
ilyen például az Európai Szervezet a Légi 
Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) 
és az európai globális műholdas 
helymeghatározó rendszer (Galileo);

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az említett növekvő kölcsönös 
függőségek annak eredményeként 
alakulnak ki, hogy egyre inkább határokon 

(3) Az említett növekvő kölcsönös 
függőségek annak eredményeként 
alakulnak ki, hogy egyre inkább határokon 
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átívelő és egymástól kölcsönösen függő, 
Unió-szerte a kulcsfontosságú 
infrastruktúrákat használó szolgáltatási 
hálózatok jönnek létre az alábbi 
ágazatokban: az energia, a közlekedési, a 
banki, a pénzügyi piaci infrastruktúra, a 
digitális infrastruktúra, az ivóvíz és a 
szennyvíz, valamint az egészségügyi 
ágazat, továbbá a közigazgatás bizonyos 
szegmensei, valamint az űrágazat, a 
tagállamok vagy magánfelek tulajdonában, 
irányítása és üzemeltetése alatt álló földi 
infrastruktúráktól függő bizonyos 
szolgáltatások nyújtása tekintetében, ami 
tehát nem foglalja magában az Unió 
űrprogramjainak keretében az Unió 
nevében tulajdonolt, kezelt vagy 
üzemeltetett infrastruktúrákat. Ezek a 
kölcsönös függőségek azt jelentik, hogy az 
esetleges zavarok, még ha azok kezdetben 
csak egy szervezetre vagy ágazatra 
korlátozódnak is, szélesebb körű 
továbbgyűrűző hatásokkal járhatnak, így 
előfordulhat, hogy mélyre ható és tartós 
negatív hatást gyakorolnak a belső piaci 
szolgáltatásnyújtásra. A Covid19-
világjárvány rávilágított arra, hogy 
társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

átívelő és egymástól kölcsönösen függő, 
Unió-szerte a kulcsfontosságú 
infrastruktúrákat használó szolgáltatási 
hálózatok jönnek létre az alábbi 
ágazatokban: az energia, a közlekedési, a 
banki, a pénzügyi piaci infrastruktúra, a 
digitális infrastruktúra, az ivóvíz és a 
szennyvíz, valamint az egészségügyi 
ágazat, továbbá a közigazgatás bizonyos 
szegmensei, valamint az űrágazat, a 
tagállamok vagy magánfelek tulajdonában, 
irányítása és üzemeltetése alatt álló földi 
infrastruktúráktól függő bizonyos 
szolgáltatások nyújtása tekintetében, ami 
tehát nem foglalja magában az Unió 
űrprogramjainak keretében az Unió 
nevében tulajdonolt, kezelt vagy 
üzemeltetett infrastruktúrákat. Ezek a 
kölcsönös függőségek azt jelentik, hogy az 
esetleges zavarok, még ha azok kezdetben 
csak egy szervezetre vagy ágazatra 
korlátozódnak is, szélesebb körű 
továbbgyűrűző hatásokkal járhatnak, így 
előfordulhat, hogy mélyre ható és tartós 
negatív hatást gyakorolnak a belső piaci 
szolgáltatásnyújtásra. A Covid19-
világjárvány rávilágított arra, hogy 
társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva – különösen a közlekedési 
és a turisztikai ágazatokban – a csekély 
valószínűségű kockázatokkal szemben, és 
rámutatott a stratégiai ágazatok, például a 
közlekedési ágazat fontosságára a zöld 
sávok bevezetése révén, amelyek 
biztonságos ellátási láncokat biztosítottak 
az egészségügyi és a sürgősségi 
szolgáltatások számára, valamint lehetővé 
tették mind az alapvető élelmiszerekkel, 
mind pedig az orvosi és gyógyszerészeti 
termékekkel való ellátást, és azzal a 
tanulsággal jártak, hogy az egész Unióban 
biztosítani kell a kritikus közlekedési 
infrastruktúra rezilienciáját.

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért harmonizált 
minimumszabályokat kell megállapítani az 
alapvető belső piaci szolgáltatások 

(5) Ezért a tagállamok közötti 
eltérések megelőzését szolgáló, 
harmonizált minimumszabályokat kell 
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nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében.

megállapítani az alapvető belső piaci 
szolgáltatások nyújtásának biztosítása és a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájának fokozása érdekében. Ilyen 
megközelítés megkönnyítené a jövőbeli 
kockázatértékelésekre vonatkozó közös 
előírások és módszertanok alkalmazását, 
amelyek közös minimummutatókat is 
tartalmaznak minden egyes ágazat, 
valamint mind az állami, mind a 
magánszervezetek tekintetében. E 
tekintetben a jövőbeli keretnek figyelembe 
kell vennie az innovációt és az olyan új 
intelligens technológiákat is, mint a 
digitalizáció, az automatizálás, az 
adatmenedzsment, az együttműködő 
intelligens közlekedési rendszerek, az 
összekapcsolt és automatizált mobilitás és 
a mesterséges intelligencia, különösen 
olyan ágazatokban, mint a közlekedési 
ágazat, amely jelenleg átfogó 
átalakuláson megy keresztül. A 
transzeurópai hálózat (TEN-T) 
összefüggésében a reziliensebb 
infrastruktúra jobb irányítási rendszereket 
tesz szükségessé olyan integrált jövőkép 
alapján, amely a veszélyeket a tervezés és 
az üzemeltetés szakaszaiban (megelőzés, 
nyomon követés, karbantartás) képes 
észlelni, és egyszersmind minimalizálja a 
vészhelyzetek során jelentkező hatást 
gyors társadalmi és gazdasági 
helyreállítást biztosít. Különös figyelmet 
kell fordítani a határokon átnyúló 
kapcsolatokra is. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E cél elérése érdekében a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
különleges követelmények és felügyelet alá 
vonandó kritikus fontosságú szervezeteket, 
és kiemelt támogatást és iránymutatást is 

(6) E cél elérése érdekében a 
tagállamoknak meg kell határozniuk a 
különleges követelmények és felügyelet alá 
vonandó kritikus fontosságú szervezeteket, 
kiemelt támogatást, védelmet és 
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kell nyújtaniuk abból a célból, hogy azok 
valamennyi releváns kockázattal szemben 
magas szintű rezilienciát érjenek el.

iránymutatást is kell nyújtaniuk (többek 
között kkv-k számára), és figyelemfelkeltő 
kampányokat kell folytatniuk abból a 
célból, hogy azok valamennyi releváns 
kockázattal szemben magas szintű 
rezilienciát érjenek el.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A technológia gyors fejlődése és a 
digitalizáció a közlekedési ágazatban – 
ahol intelligens mobilitási rendszerek, 
például az együttműködő intelligens 
közlekedési rendszerek, az összekapcsolt 
és automatizált mobilitás és a mobilitás 
mint szolgáltatás elterjedése erősíti a 
fizikai és a digitális világ 
összekapcsolódását – rávilágít a digitális 
közlekedési infrastruktúra ellenálló 
képességét lehetővé tévő hatékony 
megközelítés szükségességére Európában;

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájára vonatkozó átfogó 
megközelítés érdekében minden 
tagállamnak rendelkeznie kell a 
célkitűzéseket és a végrehajtandó 
szakpolitikai intézkedéseket meghatározó 
stratégiával. Ennek megvalósítása 
érdekében a tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy kiberbiztonsági stratégiáik 
szakpolitikai keretet biztosítsanak az ezen 
irányelv és a második kiberbiztonsági 
irányelv szerinti illetékes hatóságok közötti 

(10) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájára vonatkozó átfogó 
megközelítés érdekében minden 
tagállamnak rendelkeznie kell a 
célkitűzéseket és a végrehajtandó 
szakpolitikai intézkedéseket meghatározó 
stratégiával. Ennek megvalósítása 
érdekében, valamint számos fenyegetés 
hibrid jellegére tekintettel a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy stratégiáik 
szakpolitikai keretet biztosítsanak az ezen 
irányelv és a második kiberbiztonsági 
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fokozott koordinációhoz, a biztonsági 
eseményekre és kiberfenyegetésekre 
vonatkozó információmegosztással és a 
felügyeleti feladatok ellátásával 
összefüggésben.

irányelv szerinti illetékes hatóságok közötti 
fokozott koordinációhoz, a biztonsági 
eseményekre és kiberfenyegetésekre és 
egyéb fenyegetésekre vonatkozó 
információmegosztással és a felügyeleti 
feladatok ellátásával összefüggésben.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kritikus fontosságú szervezetek 
azonosítására és rezilienciájának 
biztosítására irányuló tagállami 
intézkedéseknek kockázatalapú 
megközelítést kell követniük, amely az 
alapvető fontosságú társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek ellátása 
szempontjából leginkább releváns 
szervezetekre irányítja az erőfeszítéseket. E 
célzott megközelítés biztosítása érdekében 
egy összehangolt kereten belül minden 
tagállamnak el kell végeznie valamennyi 
olyan releváns természeti és ember okozta 
kockázat értékelését, amely hatással lehet 
az alapvető szolgáltatások nyújtására, 
beleértve a baleseteket, a természeti 
katasztrófákat, a népegészségügyi 
szükséghelyzet, például a világjárványokat, 
valamint az ellenséges fenyegetéseket, 
köztük a terrorista bűncselekményeket. E 
kockázatértékelések elvégzésekor a 
tagállamoknak szem előtt kell tartaniuk a 
más uniós jogi aktusok alapján elvégzett 
egyéb általános vagy ágazatspecifikus 
kockázatértékeléseket, és figyelembe kell 
venniük az ágazatok közötti függőségeket 
más tagállamok és harmadik országok 
viszonylatában is. A kockázatértékelés 
eredményeit fel kell használni a kritikus 
fontosságú szervezetek azonosítási eljárása 
során, és segíteni kell e szervezeteket az 
ezen irányelvben foglalt 
rezilienciakövetelmények teljesítésében.

(11) A kritikus fontosságú szervezetek 
azonosítására és rezilienciájának 
biztosítására irányuló tagállami 
intézkedéseknek kockázatalapú 
megközelítést kell követniük, amely az 
alapvető fontosságú társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek ellátása, 
például multimodális közlekedési 
csomópontok, többek között kikötők, 
vasúti infrastruktúra vagy légiforgalmi 
irányítás működtetése szempontjából 
leginkább releváns szervezetekre irányítja 
az erőfeszítéseket. E célzott megközelítés 
biztosítása érdekében egy összehangolt 
kereten belül minden tagállamnak el kell 
végeznie valamennyi olyan releváns 
természeti és ember okozta kockázat 
értékelését, amely hatással lehet az 
alapvető szolgáltatások nyújtására, 
beleértve a baleseteket, a természeti 
katasztrófákat, az éghajlatváltozást, a 
népegészségügyi szükséghelyzetet, például 
a világjárványokat, a bűnözők 
beszivárgását és ellenséges fenyegetéseket, 
köztük a külföldi beavatkozást és a 
terrorista bűncselekményeket. Ezen 
értékeléseket a változó fenyegetésekre 
vonatkozó legújabb tudományos 
ismeretekre kell alapozni, és rendszeresen 
frissíteni kell annak érdekében, hogy kellő 
időben biztosítható legyen az 
alkalmazkodás a változó fenyegetéseket 
rejtő környezethez. E kockázatértékelések 
elvégzésekor a tagállamoknak szem előtt 
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kell tartaniuk a más uniós jogi aktusok 
alapján elvégzett egyéb általános vagy 
ágazatspecifikus kockázatértékeléseket, és 
figyelembe kell venniük az ágazatok 
közötti függőségeket más tagállamok és 
harmadik országok viszonylatában is. A 
kockázatértékelés eredményeit fel kell 
használni a kritikus fontosságú szervezetek 
azonosítási eljárása során, és segíteni kell e 
szervezeteket az ezen irányelvben foglalt 
rezilienciakövetelmények teljesítésében.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A sebezhetőségek csökkentése és a 
tagállamok kritikus fontosságú 
szervezeteket veszélyeztető fenyegetésekkel 
szembeni ellenálló képességének növelése 
érdekében a megfelelő megközelítés 
maradéktalan biztosítására van szükség, 
ezért adott esetben fontos a helyi és 
regionális közösségek rezilienciájának 
megóvása a kritikus szervezetek jelentős 
zavara esetén keletkező potenciális 
következményektől.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Az alkalmazandó uniós és nemzeti 
joggal – többek között az Unióba irányuló 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításának keretét létrehozó (EU) 
2019/452 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel1a – összhangban el kell 
ismerni, hogy az Unión belüli kritikus 
infrastruktúrák külföldi tulajdonba 
kerülése potenciális veszélyt jelent, mivel 
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a szolgáltatások, a gazdaság, valamint az 
uniós polgárok szabad mozgása és 
biztonsága a kritikus infrastruktúra 
megfelelő működésétől függ. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak továbbra 
éber figyelemmel kell kísérniük a külföldi 
országok pénzügyi befektetéseit az Unión 
belüli kritikus szervezetek működésébe, 
felmérve, hogy e befektetések milyen 
következményekkel járhatnak a jelentős 
zavarok megelőzését biztosító képességre 
nézve.
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/452 rendelete (2019. március 
19.) az Unióba irányuló közvetlen külföldi 
befektetések átvilágítási keretének 
létrehozásáról (HL L 79I., 2019.3.21., 1. 
o.).

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A tagállamoknak támogatniuk kell 
a kritikus fontosságú szervezeteket 
rezilienciájuk ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiknek megfelelő 
megerősítésében, ami nem érinti a 
szervezetek e megfelelés biztosításával 
kapcsolatos saját jogi felelősségét. A 
tagállamok mindenekelőtt 
iránymutatásokat és módszereket 
dolgozhatnak ki, támogathatják a 
reziliencia tesztelésére szolgáló 
gyakorlatok szervezését, és képzést 
biztosíthatnak a kritikus fontosságú 
szervezetek személyzete számára. 
Továbbá, tekintettel a szervezetek és az 
ágazatok közötti kölcsönös függőségekre, a 
tagállamoknak információmegosztási 
eszközöket kell kialakítaniuk a kritikus 
fontosságú szervezetek közötti önkéntes 
információmegosztás támogatására, ami 

(19) A tagállamoknak támogatniuk kell 
a kritikus fontosságú szervezeteket 
rezilienciájuk ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiknek megfelelő 
megerősítésében, ami nem érinti a 
szervezetek e megfelelés biztosításával 
kapcsolatos saját jogi felelősségét. A 
tagállamok mindenekelőtt 
iránymutatásokat és módszereket 
dolgozhatnak ki, figyelemfelkeltő 
kampányokat folytathatnak, támogathatják 
a reziliencia tesztelésére szolgáló 
gyakorlatok szervezését, és képzést 
biztosíthatnak a kritikus fontosságú 
szervezetek személyzete számára. 
Továbbá, tekintettel a szervezetek és az 
ágazatok közötti kölcsönös függőségekre, a 
tagállamoknak információmegosztási 
eszközöket kell kialakítaniuk a kritikus 
fontosságú szervezetek közötti önkéntes 
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nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását.

információmegosztás támogatására, ami 
nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását. E 
képzéseknek és eszközöknek elő kell 
segíteniük ezen irányelv végrehajtását, 
különösen a gyorsan változó – például a 
kiberbiztonsággal és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos – 
kockázatok tekintetében. E képzéseket és 
eszközöket szükség esetén ki kell 
terjeszteni más érdekelt felekre is. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a)  Ezen irányelv végrehajtása során 
a tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek a túlzott 
(különösen a kkv-kra nehezedő) 
adminisztratív terhek, az átfedések és a 
szükségtelen kötelezettségek elkerülése 
érdekében. A tagállamok kérésre 
kötelesek segítség nyújtani a kkv-k 
számára, és elő kell segíteniük a kkv-k 
megfelelő támogatását az ezen 
irányelvben előírt technikai és szervezeti 
intézkedések meghozatalában.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Rezilienciájuk biztosítása 
érdekében a kritikus fontosságú 
szervezeteknek átfogó ismeretekkel kell 
rendelkezniük az őket érintő minden 
releváns kockázatról, és elemezniük kell 
ezeket a kockázatokat. E célból minden 

(20) Rezilienciájuk biztosítása 
érdekében a kritikus fontosságú 
szervezeteknek átfogó ismeretekkel kell 
rendelkezniük az őket érintő minden 
releváns kockázatról, elemezniük kell 
ezeket a kockázatokat, és intézkedéseket 
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olyan esetben (de legalább négyévente) 
kockázatértékelést kell végezniük, amikor 
az sajátos körülményeikre és az említett 
kockázatok alakulására tekintettel 
szükséges. A kritikus fontosságú 
szervezetek által végzett 
kockázatértékelésnek a tagállamok által 
végzett kockázatértékelésre kell épülnie.

kell hozniuk ezek leküzdésére. E célból 
minden olyan esetben (de legalább 
négyévente) kockázatértékelést kell 
végezniük, amikor az sajátos 
körülményeikre és az említett kockázatok 
alakulására tekintettel szükséges. A 
kritikus fontosságú szervezetek által 
végzett kockázatértékelésnek a tagállamok 
által végzett kockázatértékelésre kell 
épülnie. Emellett a 
kockázatértékeléseknek az egyes 
ágazatokra vonatkozó közös előírásokon 
és módszertanokon kell alapulniuk. A 
tagállamok közötti eltérések elkerülése 
érdekében e kockázatértékeléseknek 
minimummutatókat is magukban kell 
foglalniuk. Emellett vészhelyzeti 
protokollokat is tartalmazniuk kell. A 
biztonsági és védelmi előírások, valamint 
a tanúsítási követelmények további 
harmonizációját sürgősen el kell végezni a 
kritikus infrastruktúra-ágazatok, továbbá 
a biztonságos parkolók és pihenőhelyek 
esetében, ahol még mindig eltérő 
értelmezések léteznek. 

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A 300/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet28 a 725/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet29 és 
a 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 a légi közlekedési és a tengeri 
szállítási ágazatban működő szervezetekre 
vonatkozó követelményeket állapít meg a 
jogellenes cselekmények által okozott 
biztonsági események megelőzése, 
valamint az ilyen események 
következményeivel szembeni ellenállás és 
azok enyhítése érdekében. Bár a kezelt 
kockázatok és a meghozandó intézkedések 
típusai tekintetében az ezen irányelvben 
előírt intézkedések szélesebb körűek, az 

(23) A 300/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet28 a 725/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet29 és 
a 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 a légi közlekedési és a tengeri 
szállítási ágazatban működő szervezetekre 
vonatkozó követelményeket állapít meg a 
jogellenes cselekmények által okozott 
biztonsági események megelőzése, 
valamint az ilyen események 
következményeivel szembeni ellenállás és 
azok enyhítése érdekében. Bár a kezelt 
kockázatok és a meghozandó intézkedések 
típusai tekintetében az ezen irányelvben 
előírt intézkedések szélesebb körűek, az 
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említett ágazatok kritikus fontosságú 
szervezeteinek rezilienciafejlesztési 
tervükben vagy azzal egyenértékű 
dokumentumaikban tükrözniük kell az 
említett egyéb uniós jogi aktusok alapján 
hozott intézkedéseket. Továbbá az ezen 
irányelven alapuló rezilienciafejlesztési 
intézkedések végrehajtásakor a kritikus 
fontosságú szervezetek mérlegelhetik az 
ágazati munkafolyamatok keretében 
kidolgozott nem kötelező erejű 
iránymutatásokra, valamint a bevált 
gyakorlatokat tartalmazó 
dokumentumokra, például az Európai 
Uniós Vasúti Utasbiztonsági Platformra31 
utaló hivatkozások feltüntetését.

említett ágazatok kritikus fontosságú 
szervezeteinek rezilienciafejlesztési 
tervükben vagy azzal egyenértékű 
dokumentumaikban tükrözniük kell az 
említett egyéb uniós jogi aktusok alapján 
hozott intézkedéseket. Ezen túlmenően a 
kritikus szervezeteket figyelembe kell 
venni a 2008/96/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben30a is, amely hálózati 
szintű útfelmérést vezet be a balesetek 
kockázatainak feltérképezése céljából, 
valamint célzott közúti biztonsági 
ellenőrzést ír elő a balesetek és sérülések 
kockázatát növelő veszélyes körülmények, 
hibák és problémák feltárása céljából, 
valamely meglévő út vagy útszakasz 
helyszíni szemléje alapján. A kritikus 
fontosságú szervezetek védelmének és 
rezilienciájának biztosítása rendkívül 
fontos a vasúti ágazat számára, és az ezen 
irányelven alapuló rezilienciafejlesztési 
intézkedések végrehajtásakor a kritikus 
fontosságú szervezetek bátorítást kapnak 
arra, hogy hivatkozzanak az ágazati 
munkafolyamatok keretében kidolgozott 
nem kötelező erejű iránymutatásokra, 
valamint a bevált gyakorlatokat tartalmazó 
dokumentumokra, például az Európai 
Uniós Vasúti Utasbiztonsági Platformra31.

__________________ __________________
28Az Európai Parlament és a Tanács 
300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) 
a polgári légi közlekedés védelmének 
közös szabályairól és a 2320/2002/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

28Az Európai Parlament és a Tanács 
300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) 
a polgári légi közlekedés védelmének 
közös szabályairól és a 2320/2002/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 97., 2008.4.9., 72. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/725/EK rendelete (2004. március 31.) 
a hajók és kikötőlétesítmények védelmének 
fokozásáról, (HL L 129., 2004.4.29., 6. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 
2004/725/EK rendelete (2004. március 31.) 
a hajók és kikötőlétesítmények védelmének 
fokozásáról, (HL L 129., 2004.4.29., 6. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) 
a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 
2005.11.25., 28. o.).

30 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/65/EK irányelve (2005. október 26.) 
a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 
2005.11.25., 28. o.).
30a Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/96/EK irányelve (2008. november 
19.) a közúti infrastruktúra 
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közlekedésbiztonsági kezeléséről (HL L 
319., 2008.11.29., 59. o.).

31 Bizottság C/2018/4014 határozata (2018. 
június 29.) az Európai Uniós Vasúti 
Utasbiztonsági Platform létrehozásáról.

31 Bizottság C/2018/4014 határozata (2018. 
június 29.) az Európai Uniós Vasúti 
Utasbiztonsági Platform létrehozásáról.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Egyre nagyobb aggodalomra ad 
okot annak a kockázata, hogy a kritikus 
fontosságú szervezetek alkalmazottai 
sérelem- és károkozás céljából 
visszaélhetnek például a szervezeten belüli 
hozzáférési jogaikkal. Az erőszakos 
szélsőségességhez és terrorizmushoz 
vezető radikalizálódás terjedő jelensége 
tovább súlyosbítja ezt a kockázatot. Ezért a 
kritikus fontosságú szervezetek számára 
lehetővé kell tenni, hogy módjukban álljon 
kérni a személyzetük meghatározott 
kategóriáiba tartozó személyek védelmi 
háttérellenőrzését, és gondoskodni kell 
arról, hogy ezeket a kérelmeket az érintett 
hatóságok az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályokkal – többek között a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályokkal – összhangban gyorsan 
elbírálják.

(24) Egyre nagyobb aggodalomra ad 
okot annak a kockázata, hogy a kritikus 
fontosságú szervezetek alkalmazottai 
sérelem- és károkozás céljából 
visszaélhetnek például a szervezeten belüli 
hozzáférési jogaikkal. Ez különösen 
érvényes a közlekedési ágazat kritikus 
szervezeteire, például logisztikai 
csomópontokra, így kikötőkre és 
repülőterekre, ahol egyes esetekben a 
bűnözés beszivárgásának jelentős és egyre 
növekvő problémája tapasztalható. Az 
erőszakos szélsőségességhez és 
terrorizmushoz vezető radikalizálódás 
terjedő jelensége tovább súlyosbítja ezt a 
kockázatot. Ezért a kritikus fontosságú 
szervezetek számára lehetővé kell tenni, 
hogy módjukban álljon kérni a 
személyzetük meghatározott kategóriáiba 
tartozó személyek védelmi 
háttérellenőrzését, és gondoskodni kell 
arról, hogy ezeket a kérelmeket az érintett 
hatóságok az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályokkal – többek között a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályokkal – összhangban gyorsan 
elbírálják.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés



AD\1236440HU.docx 19/34 PE692.636v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kritikus fontosságú 
szervezeteknek az adott körülmények 
között lehetséges legrövidebb észszerű 
időn belül be kell jelenteniük a tagállamok 
illetékes hatóságainak azokat a biztonsági 
eseményeket, amelyek jelentősen 
megzavarják a működésüket, vagy 
alkalmasak lehetnek annak jelentős 
megzavarására. A bejelentésnek lehetővé 
kell tennie, hogy az illetékes hatóságok 
gyorsan és megfelelően reagáljanak a 
biztonsági eseményekre, és átfogó képet 
kapjanak azokról az általános 
kockázatokról, amelyekkel a kritikus 
fontosságú szervezetek szembesülnek. E 
célból ki kell alakítani az egyes biztonsági 
események bejelentésére szolgáló eljárást, 
és meg kell állapítani az annak 
meghatározására szolgáló paramétereket, 
hogy a tényleges vagy potenciális zavar 
mikor jelentős, és így a biztonsági 
eseményeket mikor kell bejelenteni. 
Tekintettel az ilyen zavarok lehetséges 
határokon átnyúló hatásaira, ki kell 
alakítani azt az eljárást, amelynek 
keretében a tagállamoknak az egyedüli 
kapcsolattartó pontok útján tájékoztatniuk 
kell a többi érintett tagállamot.

(25) A kritikus fontosságú 
szervezeteknek az adott körülmények 
között lehetséges legrövidebb észszerű 
időn belül be kell jelenteniük a tagállamok 
illetékes hatóságainak és önkéntes alapon 
más szervezeteknek azokat a biztonsági 
eseményeket, amelyek jelentősen 
megzavarják a működésüket, vagy 
alkalmasak lehetnek annak jelentős 
megzavarására. A bejelentésnek lehetővé 
kell tennie, hogy az illetékes hatóságok 
gyorsan és megfelelően reagáljanak a 
biztonsági eseményekre, és átfogó képet 
kapjanak azokról az általános 
kockázatokról, amelyekkel a kritikus 
fontosságú szervezetek szembesülnek. E 
célból ki kell alakítani az egyes biztonsági 
események bejelentésére szolgáló eljárást, 
és meg kell állapítani az annak 
meghatározására szolgáló paramétereket, 
hogy a tényleges vagy potenciális zavar 
mikor jelentős, és így a biztonsági 
eseményeket mikor kell bejelenteni. 
Tekintettel az ilyen zavarok lehetséges 
határokon átnyúló hatásaira, ki kell 
alakítani azt az eljárást, amelynek 
keretében a tagállamoknak az egyedüli 
kapcsolattartó pontok útján tájékoztatniuk 
kell a többi érintett tagállamot.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Ez az irányelv intézkedéseket 
állapít meg a kritikus fontosságú 
szervezetek magas szintű rezilienciájának 
elérése érdekében, hogy biztosítsa az 
alapvető szolgáltatások nyújtását az 
Unión belül, és javítsa a belső piac 
működését.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv: (1) Ennek érdekében ez az irányelv:

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kritikus fontosságú szervezetek 
általános reziliencájának fokozására 
vonatkozó stratégiai célkitűzések és 
prioritások, amelyek figyelembe veszik a 
határokon átnyúló és ágazatközi kölcsönös 
függőségeket;

a) a kritikus fontosságú szervezetek 
általános reziliencájának fokozására 
vonatkozó stratégiai célkitűzések és 
prioritások, amelyek figyelembe veszik a 
határokon átnyúló és ágazatközi kölcsönös 
függőségeket, valamint a szervezetek 
közötti információcsere szükségességét;

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kritikus fontosságú szervezetek 
általános rezilienciájának fokozásához 
szükséges intézkedések leírása, beleértve a 
nemzeti kockázatértékelést, a kritikus 
fontosságú szervezek és a kritikus 
fontosságú szervezekkel egyenértékű 
szervezetek azonosítását, valamint a 
kritikus fontosságú szervezek támogatására 
e fejezettel összhangban hozott 
intézkedéseket;

c) a kritikus fontosságú szervezetek 
általános rezilienciájának fokozásához 
szükséges intézkedések leírása, beleértve a 
nemzeti kockázatértékelést, a kritikus 
fontosságú szervezek és a kritikus 
fontosságú szervezetekkel egyenértékű 
szervezetek azonosítását, a kritikus 
fontosságú szervezetekkel kapcsolatos 
karbantartási előírásokat, valamint a 
kritikus fontosságú szervezek támogatására 
e fejezettel összhangban hozott 
intézkedéseket;
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Indokolás

A kritikus szervezetek megfelelő karbantartása alapvető szerepet játszik a fenntartásukban, és 
ezáltal a kockázatokkal szembeni ellenálló képességük megőrzésében. Ez különösen fontos a 
közlekedési ágazatban, ahol bizonyos közlekedési módok (például a vasúti közlekedés 
esetében) magas karbantartási követelményeket igényelnek.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a helyi és regionális közösségek 
ellenálló képességének növelését célzó 
stratégiák vagy egyéb kezdeményezések 
értékelése, adott esetben a kritikus 
szervezeteket érintő jelentős zavar vagy 
zavarok lehetséges következményeinek 
felmérése céljával.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) ütemterv, amely részletezi 
mindazon intézkedéseket, amelyeket a 
kritikus fontosságú szervezeteknek meg 
kell hozniuk az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni rezilienciájuk 
fokozása tekintetében annak érdekében, 
hogy működésüket legkésőbb 2050-ig 
klímasemlegessé tegyék, és teljesítsék az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó nemzeti és uniós célkitűzéseket.

Módosítás 28

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

A 8. cikk alapján kijelölt illetékes 
hatóságok összeállítják a mellékletben 
említett ágazatokban nyújtott alapvető 
szolgáltatások jegyzékét. Az illetékes 
hatóságok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül], majd azt követően szükség esetén, 
de legalább négyévente elvégzik az összes 
olyan releváns kockázat értékelését, amely 
hatással lehet az említett alapvető 
szolgáltatások nyújtására, annak 
érdekében, hogy az 5. cikk (1) 
bekezdésével összhangban azonosítsák a 
kritikus fontosságú szervezeteket, és 
segítséget nyújtsanak e kritikus fontosságú 
szervezeteknek a 11. cikk szerinti 
intézkedések meghozatalához.

A 8. cikk alapján kijelölt illetékes 
hatóságok összeállítják a mellékletben 
említett ágazatokban nyújtott alapvető 
szolgáltatások jegyzékét. Az illetékes 
hatóságok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül], majd azt követően szükség esetén, 
de legalább négyévente, harmonizált 
előírások vagy módszertanok és az egyes 
ágazatok sajátosságaitól függő részletes 
mutatók alkalmazásával elvégzik az 
összes olyan releváns kockázat értékelését, 
amely hatással lehet az említett alapvető 
szolgáltatások nyújtására, annak 
érdekében, hogy az 5. cikk (1) 
bekezdésével összhangban azonosítsák a 
kritikus fontosságú szervezeteket, és 
segítséget nyújtsanak e kritikus fontosságú 
szervezeteknek a 11. cikk szerinti 
intézkedések meghozatalához a 
szolgáltatás minimális szintjének és a 
kritikus infrastruktúra rezilienciájának 
biztosítása érdekében.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a 
népegészségügyi szükséghelyzet, az 
ellenséges fenyegetéseket, köztük az (EU) 
2017/541 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv34 szerinti terrorista 
bűncselekményeket.

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a 
népegészségügyi szükséghelyzetet, a 
bűnözők beszivárgását, az ellenséges 
fenyegetéseket, köztük a 
kibertámadásokat, a külföldi beavatkozást 
és az (EU) 2017/541 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv34 szerinti terrorista 
bűncselekményeket.

__________________ __________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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2017/541 irányelve (2017. március 15.) a 
terrorizmus elleni küzdelemről, a 
2002/475/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról, valamint a 2005/671/IB 
tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 
2017.3.31., 6. o.).

2017/541 irányelve (2017. március 15.) a 
terrorizmus elleni küzdelemről, a 
2002/475/IB tanácsi kerethatározat 
felváltásáról, valamint a 2005/671/IB 
tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 
2017.3.31., 6. o.).

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A IV. fejezet alkalmazásában a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (3) 
bekezdésben említett értesítést követően a 
kritikus fontosságú szervezetek 
tájékoztassák az ezen irányelv 8. cikke 
alapján kijelölt illetékes hatóságaikat arról, 
hogy a tagállamok legalább 
egyharmadában vagy legalább 
egyharmada számára nyújtanak-e alapvető 
szolgáltatásokat. Amennyiben így van, az 
érintett tagállam indokolatlan késedelem 
nélkül értesíti a Bizottságot arról, hogy 
melyek ezek a kritikus fontosságú 
szervezetek.

(6) A IV. fejezet alkalmazásában a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (3) 
bekezdésben említett értesítést követően a 
kritikus fontosságú szervezetek 
tájékoztassák az ezen irányelv 8. cikke 
alapján kijelölt illetékes hatóságaikat arról, 
hogy több, mint két tagállamban, illetve 
több, mint két tagállam számára 
nyújtanak-e alapvető szolgáltatásokat. 
Amennyiben így van, az érintett tagállam 
indokolatlan késedelem nélkül értesíti a 
Bizottságot arról, hogy melyek ezek a 
kritikus fontosságú szervezetek.

Módosítás 32
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az, hogy a biztonsági események – 
mértéküket és időtartamukat tekintve – 
milyen hatást gyakorolhatnak a gazdasági 
és társadalmi tevékenységekre, a 
környezetre és a közbiztonságra;

c) az, hogy a biztonsági események – 
mértéküket és időtartamukat tekintve – 
milyen hatást gyakorolhatnak a gazdasági 
és társadalmi tevékenységekre, a 
környezetre, a közbiztonságra és a 
védelemre;

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázatértékelés kiterjed a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett összes olyan 
releváns kockázatra, amely zavart idézhet 
elő az alapvető szolgáltatások nyújtásában. 
A kockázatértékelés figyelembe veszi, 
hogy a mellékletben említett más ágazatok 
– adott esetben akár szomszédos 
tagállamokban és harmadik országokban is 
– milyen mértékben függnek a kritikus 
fontosságú szervezet által nyújtott alapvető 

A kockázatértékelés kiterjed a 4. cikk (1) 
bekezdésében említett összes olyan 
releváns kockázatra, amely zavart idézhet 
elő az alapvető szolgáltatások nyújtásában, 
és akadályozhatja a belső piac megfelelő 
működését. A kockázatértékelés 
figyelembe veszi, hogy a mellékletben 
említett más ágazatok – adott esetben akár 
szomszédos tagállamokban és harmadik 
országokban is – milyen mértékben 
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szolgáltatástól, valamint azt, hogy az egy 
vagy több ilyen ágazatban nyújtott alapvető 
szolgáltatások nyújtásában bekövetkező 
zavar milyen hatást gyakorolhat a kritikus 
fontosságú szervezet által nyújtott alapvető 
szolgáltatásra.

függnek a kritikus fontosságú szervezet 
által nyújtott alapvető szolgáltatástól, 
valamint azt, hogy az egy vagy több ilyen 
ágazatban nyújtott alapvető szolgáltatások 
nyújtásában bekövetkező zavar milyen 
hatást gyakorolhat a kritikus fontosságú 
szervezet által nyújtott alapvető 
szolgáltatásra. 

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érzékeny területek, 
létesítmények és egyéb infrastruktúrák 
megfelelő fizikai védelmének biztosítása, 
beleértve a kerítéseket, akadályokat, 
periméterfigyelő eszközöket és rutinokat, 
továbbá érzékelő berendezéseket és 
belépési ellenőrzéseket;

b) Az érzékeny területek, 
létesítmények és egyéb infrastruktúrák 
megfelelő karbantartásának és fizikai 
védelmének biztosítása a már meglévő 
ilyen infrastruktúrák élettartamának 
növelése érdekében. a védelmi 
intézkedések közé tartozhatnak kerítések, 
akadályok, periméterfigyelő eszközök és 
rutinok, továbbá érzékelő berendezések, az 
illetékes hatóságokat értesítő vészhívó 
rendszerek és belépési ellenőrzések;

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az érintett személyzet figyelmének 
felhívása az esetlegesen előforduló 
eseményekre és fennakadásokra, beleértve 
bűnözők beszivárgását is, valamint az a)–
e) pontban említett intézkedésekre.

Módosítás 37

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

(3) A kritikus fontosságú szervezetet 
azonosító tagállam kérésére és az érintett 
kritikus fontosságú szervezet 
egyetértésével a Bizottság – a 15. cikk (4), 
(5), (7) és (8) bekezdésében foglalt 
szabályok szerint – tanácsadó missziókat 
szervez, hogy tanáccsal lássa el az érintett 
kritikus fontosságú szervezetet a III. fejezet 
szerinti kötelezettségei teljesítése során. A 
tanácsadó misszió a megállapításairól 
jelentést tesz a Bizottságnak, az adott 
tagállamnak és az érintett kritikus 
fontosságú szervezetnek.

(3) A Bizottság a kritikus fontosságú 
szervezetet azonosító tagállam kérésére – a 
15. cikk (4), (5), (7) és (8) bekezdésében 
foglalt szabályok szerint – tanácsadó 
missziókat szervez, hogy tanáccsal lássa el 
az érintett kritikus fontosságú szervezetet a 
III. fejezet szerinti kötelezettségei 
teljesítése során. A tanácsadó misszió a 
megállapításairól jelentést tesz a 
Bizottságnak, az adott tagállamnak és az 
érintett kritikus fontosságú szervezetnek.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést 
követően az illetékes hatóság a lehető 
leghamarabb tájékoztatja a bejelentést 
küldő kritikus fontosságú szervezetet a 
bejelentés nyomon követésével 
kapcsolatos, lényeges információkról, 
többek között azokról is, amelyek 
segíthetik a kritikus fontosságú szervezet 
biztonsági eseményre való hatékony 
reagálását.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést 
követően az illetékes hatóság a lehető 
leghamarabb tájékoztatja a bejelentést 
küldő kritikus fontosságú szervezetet a 
bejelentés nyomon követésével 
kapcsolatos, lényeges információkról, 
többek között azokról is, amelyek 
segíthetik a kritikus fontosságú szervezet 
biztonsági eseményre való hatékony 
reagálását. Amennyiben a bejelentés 
emberi életet fenyegető közvetlen 
kockázattal kapcsolatos, úgy az illetékes 
hatóság gondoskodik a megfelelő 
közbiztonsági és biztonsági szolgálatok 
mozgósításáról, és adott esetben a lehető 
legrövidebb időn belül történő 
kiszállásáról a helyszínre.

Módosítás 39

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

(2) Egy szervezet akkor minősül 
kiemelt európai jelentőségű, kritikus 
fontosságú szervezetnek, ha kritikus 
fontosságú szervezetként azonosították, 
valamint a tagállamok legalább 
egyharmadában vagy legalább 
egyharmada számára nyújt alapvető 
szolgáltatásokat, és erről az 5. cikk (1), 
illetve (6) bekezdésének megfelelően 
értesítették a Bizottságot.

(2) Egy szervezet akkor minősül 
kiemelt európai jelentőségű, kritikus 
fontosságú szervezetnek, ha kritikus 
fontosságú szervezetként azonosították, 
valamint több mint két tagállam számára 
vagy több mint két tagállamban nyújt 
alapvető szolgáltatásokat, és erről az 5. 
cikk (1), illetve (6) bekezdésének 
megfelelően értesítették a Bizottságot.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bevált gyakorlatok cseréjének 
elősegítése a kritikus fontosságú 
szervezetek 5. cikk szerinti tagállami 
azonosításával kapcsolatban, beleértve a 
határokon átnyúló függőségeket, a 
biztonsági kockázatokra és biztonsági 
eseményekre vonatkozóan is;

c) a bevált gyakorlatok cseréjének 
elősegítése a kritikus fontosságú 
szervezetek 5. cikk szerinti tagállami 
azonosításával kapcsolatban, beleértve a 
határokon átnyúló és ágazatokon átívelő és 
ágazatközi függőségeket, a biztonsági 
kockázatokra és biztonsági eseményekre 
vonatkozóan is;

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a kritikus fontosságú szervezetek 
ezen irányelv szerinti rezilienciájával 
kapcsolatos kutatásra és fejlesztésre 
vonatkozó információk és bevált 
gyakorlatok cseréje;

h) a kritikus fontosságú szervezetek 
ezen irányelv szerinti rezilienciájával 
kapcsolatos innovációra, kutatásra és 
fejlesztésre vonatkozó információk és 
bevált gyakorlatok cseréje;

Módosítás 42
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, annak értékelése 
érdekében, hogy az általuk az 5. cikk 
alapján kritikus fontosságú szervezetként 
azonosított szervezetek megfelelnek-e az 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeknek, 
gondoskodnak arról, hogy az illetékes 
hatóságok rendelkezzenek az ahhoz 
szükséges hatáskörrel és eszközökkel, hogy

(1) A tagállamok, annak értékelése 
érdekében, hogy az általuk az 5. cikk 
alapján kritikus fontosságú szervezetként 
azonosított szervezetek megfelelnek-e az 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeknek, 
gondoskodnak arról, hogy az illetékes 
hatóságok rendelkezzenek az ahhoz 
szükséges hatáskörrel, eszközökkel, 
valamint emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal, hogy

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek az ahhoz szükséges 
hatáskörrel és eszközökkel, hogy – 
amennyiben az az ezen irányelv szerinti 
feladataik ellátásához szükséges – előírják 
az általuk az 5. cikk alapján kritikus 
fontosságú szervezetként azonosított 
szervezeteknek, hogy az e hatóságok által 
meghatározott észszerű határidőn belül 
nyújtsák be az alábbiakat:

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek az ahhoz szükséges 
hatáskörrel, eszközökkel, valamint emberi 
és pénzügyi erőforrásokkal, hogy – 
amennyiben az az ezen irányelv szerinti 
feladataik ellátásához szükséges – előírják 
az általuk az 5. cikk alapján kritikus 
fontosságú szervezetként azonosított 
szervezeteknek, hogy az e hatóságok által 
meghatározott észszerű határidőn belül 
nyújtsák be az alábbiakat:

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
arról az Európai Parlamentnek és a 

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
arról az Európai Parlamentnek és a 



AD\1236440HU.docx 29/34 PE692.636v02-00

HU

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

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

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság...-ig [6 évvel ezen irányelv 
hatálybalépésének napját követően]-ig 
felülvizsgálja ezen irányelv és az 
ágazatspecifikus jogi aktusok 
alkalmazását. A felülvizsgálat során az 
ezen irányelv és a vonatkozó 
ágazatspecifikus jogszabályok közötti 
koherencia és a jogbiztonság javítása 
érdekében oda kell figyelni az érintett jogi 
aktusokban, szabályozási 
követelményekben vagy eljárásokban 
előforduló kettősségekre, valamint 
bármely átfedésre ezek között. E célból a 
Bizottság jelentést készít, amelyet – adott 
esetben jogalkotási javaslattal együtt – 
megküld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Módosítás 46

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

Ezeket a rendelkezéseket [az irányelv 
hatálybalépésétől számított két év + egy 
nap elteltével]-tól/-től alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket [az irányelv 
hatálybalépésétől 30 hónap + egy nap 
elteltével]-tól/-től alkalmazzák. 

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 2 pont Közlekedés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

– A 300/2008/EK rendelet56 3. cikkének 4. pontjában említett 
légi fuvarozó 

– A 2009/12/EK irányelv57 2. cikkének 2. pontjában említett 
repülőtér-irányító szervezetek, az említett irányelv 2. cikkének 
1. pontjában említett repülőterek, a törzshálózathoz tartozó, az 
1315/2013/EU rendelet58 II. mellékletének 2. szakaszában 
felsorolt repülőtereket is beleértve, valamint a repülőtereken 
található kapcsolódó létesítményeket üzemeltető szervezetek

2. 
Közlekedés

a) 
Légi 
közle
kedés

– Az 549/2004/EK rendelet59 2. cikkének 1. pontjában 
említett, légiforgalmi irányító (ATC) szolgálatot ellátó 
forgalomirányítási üzemeltetők

– A 2012/34/EU irányelv60 3. cikkének 2. pontjában említett 
pályahálózat-működtetők

b) 
Vasút
i 
közle
kedés

– A 2012/34/EU irányelv 3. cikkének 1. pontjában említett 
vállalkozó vasúti társaságok, ideértve a 2012/34/EU irányelv 
3. cikkének 12. pontjában említett, kiszolgáló létesítmény 
üzemeltetőjét is.

c) 
Vízi 
közle
kedés

– A tengeri szállítás vonatkozásában a 2004/725/EK rendelet61 
I. mellékletében említett belvízi, tengeri és part menti 
személy- és teherszállító vállalkozások, az e társaságok által 
üzemeltetett egyes hajók kivételével

– A 2005/65/EK irányelv62 3. cikkének 1. pontjában említett 
kikötőt üzemeltető szervek, a 725/2004/EK rendelet 2. 
cikkének 11. pontjában említett kikötőlétesítményeket is 
beleértve; valamint a kikötőkben található létesítményeket és 
berendezéseket üzemeltető szervezetek

– A 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv63 
3. cikkének o) pontjában említett hajóforgalmi szolgálatok 
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üzemeltetői

d) 
Közút
i 
közle
kedés

Az (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet64 2. cikkének (12) pontjában meghatározott, a 
forgalomirányításért felelős közúti hatóságok

— A 2010/40/EU irányelv65 4. cikkének 1. pontjában említett 
intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetői

Módosítás 

– a 300/2008/EK rendelet56 3. cikkének 4. pontjában 
említett légi fuvarozó 

A 2009/12/EK irányelv57 2. cikkének 2. pontjában 
említett repülőtér-irányító szervezetek, az említett 
irányelv 2. cikkének 1. pontjában említett repülőterek, a 
törzshálózathoz tartozó, az 1315/2013/EU rendelet58 II. 
mellékletének 2. szakaszában felsorolt repülőtereket is 
beleértve, valamint a repülőtereken található kapcsolódó 
létesítményeket üzemeltető szervezetek

2. 
Közlekedés

a) Légi 
közlekedé
s

– Az 549/2004/EK rendelet59 2. cikkének 1. pontjában 
említett, légiforgalmi irányító (ATC) szolgálatot ellátó 
forgalomirányítási üzemeltetők

– A 2012/34/EU irányelv60 3. cikkének 2. pontjában 
említett pályahálózat-működtetők

b) Vasúti 
közlekedé
s – A 2012/34/EU irányelv 3. cikkének 1. pontjában 

említett vállalkozó vasúti társaságok, ideértve a 
2012/34/EU irányelv 3. cikkének 12. pontjában említett, 
kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjét is.

– A tengeri szállítás vonatkozásában a 2004/725/EK 
rendelet61 I. mellékletében említett belvízi, tengeri és part 
menti személy- és teherszállító vállalkozások, az e 
társaságok által üzemeltetett egyes hajók kivételével

– A 2005/65/EK irányelv62 3. cikkének 1. pontjában 
említett kikötőt üzemeltető szervek, a 725/2004/EK 
rendelet 2. cikkének 11. pontjában említett 
kikötőlétesítményeket is beleértve; valamint a kikötőkben 
található létesítményeket és berendezéseket üzemeltető 
szervezetek

c) Vízi 
közlekedé
s

– A 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv63 
3. cikkének o) pontjában említett hajóforgalmi 
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szolgálatok üzemeltetői

Az (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet64 2. cikkének (12) pontjában meghatározott, a 
forgalomirányításért felelős közúti hatóságok

d) Közúti 
közlekedé
s

– A 2010/40/EU irányelv65 4. cikkének 1. pontjában 
említett intelligens közlekedési rendszerek üzemeltetői

e) 
Tömegköz
lekedés

– Az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 2. cikkének b) és d) pontjában említett közösségi 
közlekedési hatóságok és szolgáltatók65a.

________________

65a Az Európai Parlament és a Tanács 
1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és 
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3, 1. o.).
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