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Módosítás 10
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2008/114/EK tanácsi 
irányelv17rendelkezik 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 irányelv 
2019-ben elvégzett értékelése18azonban 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 (közöttük nagy sebességű 
vasút pályája vagy légiforgalmi 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 
345., 2008.12.23., 75. o.).

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

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.
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Módosítás 11
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
intézkedések19ellenére, 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 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 gyakran nem minden 
tagállamban ismerik el 
következetesen kritikus fontosságúként, a
mi arra utalhat, hogy a tagállamok között 
nem megfelelő a koordináció a fontos, 
határokon átnyúló és ágazatközi kritikus 
infrastruktúrák, például a közlekedési és 
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energetikai infrastruktúrák védelme terén.

_________________ _________________
19 A kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program (EPCIP).

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

Or. en

Módosítás 12
Roman Haider

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 
intézkedések19ellenére, 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 

(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, közöttük a 
közlekedés és a fuvarozás ellátásához 
nélkülözhetetlen szolgáltatásokban. Ez a 
folyamatosan változó terrorveszély, 
valamint az infrastruktúrák és az ágazatok 
közötti egyre növekvő kölcsönös 
függőségek miatt kialakuló kézzelfogható 
fenyegetettségi helyzettel magyarázható, 
valamint a természeti katasztrófák és a 
szélsőséges időjárás okozta események 
miatt megnövekedett kockázatnak tudható 
be, amelyek csökkenthetik bizonyos 
infrastruktúratípusok kapacitását és 
hatékonyságát, amennyiben nem kerül sor 
az ellenálló képességet javító vagy a 
változó szükségletekhez igazodó 
intézkedések bevezetésére. Emellett az 
érintett ágazatokat és szervezettípusokat 
nem minden tagállamban ismerik el 
következetesen kritikus fontosságúként.
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szervezettípusokat nem minden 
tagállamban ismerik el következetesen 
kritikus fontosságúként.

_________________ _________________
19 A kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program (EPCIP).

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

Or. de

Módosítás 13
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

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 
intézkedések19ellenére, 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. 

(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. 
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Emellett az érintett ágazatokat és 
szervezettípusokat nem minden 
tagállamban ismerik el következetesen 
kritikus fontosságúként.

Emellett az érintett ágazatokat (közöttük 
bizonyos közlekedési és turisztikai 
ágazatokat) és szervezettípusokat nem 
minden tagállamban ismerik el 
következetesen kritikus fontosságúként.

_________________ _________________
19 A kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program (EPCIP).

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

Or. en

Módosítás 14
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
intézkedések19ellenére, 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 

(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, 
bűnözők beszivárgása, a külföldi 
beavatkozás, 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 
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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.

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.

_________________ _________________
19 A kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program (EPCIP).

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

Or. en

Módosítás 15
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

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 
intézkedések19ellenére, 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 

(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, 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 
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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.

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.

_________________ _________________
19 A kritikus infrastruktúrák védelmére 
vonatkozó európai program (EPCIP).

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

Or. en

Módosítás 16
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egyre több problémát okoz a 
bűnözők beszivárgása 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 Európai 
Unióban;

Or. en

Módosítás 17
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Irányelvre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az EU 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 ismeretek megszerzése 
révén egyre nagyobb befolyást vagy 
ellenőrzést gyakorolnak kritikus 
fontosságú közlekedési infrastruktúrákra, 
például kikötőkre vagy repülőterekre;

Or. en

Módosítás 18
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 19
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Jörgen Warborn, Markus Ferber, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Henna Virkkunen

Irányelvre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Bizonyos kritikus infrastruktúrák 
páneurópai dimenzióval rendelkeznek, 
ilyen például az Eurocontrol (az európai 
légi közlekedési szervezet) és a Galileo (az 
európai globális műholdas 
helymeghatározó rendszer);

Or. en

Módosítás 20
Roman Haider

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 
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-

(3) Az említett növekvő kölcsönös 
függőségek annak eredményeként 
alakulnak ki, hogy egyre inkább határokon 
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-
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világjárvány rávilágított arra, hogy 
társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

világjárvány rávilágított arra, hogy 
társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben, és hogy mekkora 
ereje van e kölcsönös függésnek, amely 
nélkül az uniós szintű gazdaság 
működésképtelen.

Or. de

Módosítás 21
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

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 
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 

(3) Az említett növekvő kölcsönös 
függőségek annak eredményeként 
alakulnak ki, hogy egyre inkább határokon 
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 
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társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben, ami különösen 
érződik a közlekedési és a turisztikai 
ágazatokban.

Or. en

Módosítás 22
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Covid19-világjárvány is 
rávilágított arra, hogy az áruk és 
személyek kritikus mobilitását lehetővé 
tevő közlekedési ágazat stratégiai 
jelentőséggel bír az európai társadalom és 
gazdaság számára, és egyértelművé tette, 
hogy az Európai Unióban mindenütt 
biztosítani kell a kritikus közlekedési 
infrastruktúra ellenálló képességét;

Or. en

Módosítás 23
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

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-

(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-
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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.

szerte hátrányosan befolyásolja az 
alapvetően fontos társadalmi funkciók 
vagy gazdasági tevékenységek fenntartását, 
hanem a belső piac megfelelő működését is 
akadályozza. A kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciája a befektetők és a 
vállalkozások számára megbízhatóságot 
jelent és bizalmat kelt bennük, márpedig 
ezek a jól működő belső piac sarokkövei. 
Hasonló típusú szervezetek egyes 
tagállamokban kritikus fontosságúnak 
minősülnek, másokban viszont nem, és a 
különböző tagállamokban eltérő 
követelmények vonatkoznak a kritikus 
fontosságúnak minősített szervezetekre. Ez 
további és szükségtelen adminisztratív 
terheket ró a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató vállalatokra, 
különösen a szigorúbb követelményeket 
megszabó tagállamokban működő 
vállalatokra.

Or. en

Módosítás 24
Roman Haider

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 

(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 és fenyegetést jelent az uniós 
polgárokra nézve. Hasonló típusú 
szervezetek egyes tagállamokban kritikus 
fontosságúnak minősülnek, másokban 
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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.

viszont nem, és a különböző 
tagállamokban eltérő követelmények 
vonatkoznak a kritikus fontosságúnak 
minősített szervezetekre. Ez további és 
szükségtelen adminisztratív terheket ró a 
határokon átnyúló tevékenységet folytató 
vállalatokra, különösen a szigorúbb 
követelményeket megszabó tagállamokban 
működő vállalatokra.

Or. de

Módosítás 25
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért harmonizált 
minimumszabályokat kell megállapítani az 
alapvető belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében.

(5) Ezért harmonizált 
minimumszabályokat kell megállapítani az 
alapvető belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében, ugyanakkor jelentős 
erőforrásokat kell fordítani a meglévő 
kritikus infrastruktúrák, például vasúti 
összeköttetések, közutak és kikötők 
karbantartására is az élettartamuk 
maximalizálása, valamint az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
ellenálló képességük biztosítása 
érdekében. Különös figyelmet kell 
fordítani a határokon átnyúló 
kapcsolódásokra, például határokon 
átnyúló regionális vasúti összeköttetésekre 
vagy használaton kívül helyezett vasúti 
pályákra, amelyek összehangolt uniós 
szintű megközelítés hiányában 
kikerülhetnének a látószögből.

Or. en

Módosítás 26
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Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért harmonizált 
minimumszabályokat kell megállapítani az 
alapvető belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében.

(5) Ezért valamennyi tagállam minden 
kritikai fontosságú szervezetére érvényes, 
harmonizált szabályokat kell megállapítani 
az alapvető belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében.

Or. en

Módosítás 27
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, Cláudia Monteiro 
de Aguiar, Gheorghe Falcă

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 
kell nyújtaniuk abból a célból, hogy azok 
valamennyi releváns kockázattal szemben 
magas szintű rezilienciát érjenek el.

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

Or. en

Módosítás 28
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 
kell nyújtaniuk abból a célból, hogy azok 
valamennyi releváns kockázattal szemben 
magas szintű rezilienciát érjenek el.

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

Or. de

Módosítás 29
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egyes gazdasági ágazatokat – 
például az energia- és a közlekedési 
ágazatot – már szabályoznak vagy a 
jövőben szabályozhatnak olyan 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok, 
amelyek az ezekben az ágazatokban 
működő szervezetek rezilienciájának 
bizonyos vetületeire vonatkozó szabályokat 
tartalmaznak. A belső piac megfelelő 
működése szempontjából kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
átfogó kezelése érdekében ezeket az 
ágazatspecifikus intézkedéseket ki kell 
egészíteni az ezen irányelvben 
meghatározott intézkedésekkel, amelyek a 
kritikus fontosságú szervezetek valamennyi 
– természeti és ember okozta, véletlen és 
szándékos – veszéllyel szembeni 
rezilienciájával foglalkozó, átfogó keretet 
alakítanak ki.

(7) Egyes gazdasági ágazatokat – 
például az energia- és a közlekedési 
ágazatot – már szabályoznak vagy a 
jövőben szabályozhatnak olyan 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok, 
amelyek az ezekben az ágazatokban 
működő szervezetek rezilienciájának 
bizonyos vetületeire vonatkozó szabályokat 
tartalmaznak. A belső piac megfelelő 
működése szempontjából kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
átfogó kezelése érdekében ezeket az 
ágazatspecifikus intézkedéseket ki kell 
egészíteni az ezen irányelvben 
meghatározott intézkedésekkel, amelyek a 
kritikus fontosságú szervezetek valamennyi 
– természeti és ember okozta, véletlen és 
szándékos – veszéllyel és támadásokkal 
szembeni rezilienciájával foglalkozó, 
átfogó keretet alakítanak ki.

Or. de

Módosítás 30
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Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

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;

Or. en

Módosítás 31
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

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 
fokozott koordinációhoz, a biztonsági 
eseményekre és kiberfenyegetésekre 
vonatkozó információmegosztással és a 
felügyeleti feladatok ellátásával 

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

Or. en

Módosítás 32
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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, valamint az ellenséges 
fenyegetéseket, köztük a terrorista 
bűncselekményeket. Az ilyen 
értékeléseknek a változó fenyegetésekre, 
például az éghajlatváltozásra vonatkozó 
legújabb tudományos ismereteken kell 
alapulniuk és rendszeres frissítéseken kell 
átesniük annak érdekében, hogy kellő 
időben biztosítható legyen az 
alkalmazkodás a változó fenyegetettségi 
környezethez. A kockázatértékelés 
eredményeit fel kell használni a kritikus 
fontosságú szervezetek azonosítási eljárása 
során, és segíteni kell e szervezeteket az 
ezen irányelvben foglalt 
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rezilienciakövetelmények teljesítésében.

Or. en

Módosítás 33
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

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, 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, 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 
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rezilienciakövetelmények teljesítésében.

Or. en

Módosítás 34
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
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 
szükséghelyzetet, például a 
világjárványokat, bűnözők beszivárgását 
és ellenséges fenyegetéseket, köztük a 
külföldi beavatkozást és 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 
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rezilienciakövetelmények teljesítésében.

Or. en

Módosítás 35
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A digitális infrastruktúra ágazatban 
működő szervezetek lényegében hálózati 
és információs rendszereken alapulnak, 
ezek pedig a második kiberbiztonsági 
irányelv hatálya alá tartoznak, amely az 
említett szervezetek kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek keretében foglalkozik az 
ilyen rendszerek fizikai biztonságával. 
Mivel ezek a kérdések a második 
kiberbiztonsági irányelv hatálya alá 
tartoznak, az ezen irányelvben foglalt 
kötelezettségek nem alkalmazandók az 
ilyen szervezetekre. Figyelembe véve 
azonban, hogy a digitális infrastruktúra 
ágazatban működő szervezetek által 
nyújtott szolgáltatások mennyire jelentősek 
az egyéb alapvető szolgáltatások 
szempontjából, a tagállamoknak – az ezen 
irányelvben megállapított kritériumok 
alapján és az abban előírt eljárást 
értelemszerűen alkalmazva – meg kell 
határozniuk a digitális infrastruktúra 
ágazatban működő azon szervezeteket, 
amelyeket kizárólag a II. fejezet 
alkalmazásában kell a kritikus fontosságú 
szervezetekkel egyenértékűnek tekinteni, 
ideértve az e szervezetek rezilienciájának 
fokozásához nyújtott tagállami 
támogatásról szóló rendelkezést is. 
Következésképpen a III–VI. fejezetben 
meghatározott kötelezettségek nem 
vonatkoznak ezekre a szervezetekre. Mivel 
a kritikus fontosságú szervezeteknek az 

(14) A digitális infrastruktúra ágazatban 
működő szervezetek lényegében hálózati 
és információs rendszereken alapulnak, 
ezek pedig a második kiberbiztonsági 
irányelv hatálya alá tartoznak, amely az 
említett szervezetek kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi 
kötelezettségeinek keretében foglalkozik az 
ilyen rendszerek fizikai biztonságával. 
Mivel ezek a kérdések a második 
kiberbiztonsági irányelv hatálya alá 
tartoznak, az ezen irányelvben foglalt 
kötelezettségek nem alkalmazandók az 
ilyen szervezetekre. Figyelembe véve 
azonban, hogy a digitális infrastruktúra 
ágazatban működő szervezetek által 
nyújtott szolgáltatások mennyire jelentősek 
az egyéb alapvető szolgáltatások, közöttük 
a kritikus fontosságú közlekedési 
szolgáltatások szempontjából, a 
tagállamoknak – az ezen irányelvben 
megállapított kritériumok alapján és az 
abban előírt eljárást értelemszerűen 
alkalmazva – meg kell határozniuk a 
digitális infrastruktúra ágazatban működő 
azon szervezeteket, amelyeket kizárólag a 
II. fejezet alkalmazásában kell a kritikus 
fontosságú szervezetekkel egyenértékűnek 
tekinteni, ideértve az e szervezetek 
rezilienciájának fokozásához nyújtott 
tagállami támogatásról szóló rendelkezést 
is. Következésképpen a III–VI. fejezetben 
meghatározott kötelezettségek nem 
vonatkoznak ezekre a szervezetekre. Mivel 
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illetékes hatóságok bizonyos 
információkkal való ellátására vonatkozó, a 
II. fejezetben meghatározott 
kötelezettségek a III. és a IV. fejezet 
alkalmazásához kapcsolódnak, az említett 
kötelezettségek sem vonatkozhatnak ezekre 
a szervezetekre.

a kritikus fontosságú szervezeteknek az 
illetékes hatóságok bizonyos 
információkkal való ellátására vonatkozó, a 
II. fejezetben meghatározott 
kötelezettségek a III. és a IV. fejezet 
alkalmazásához kapcsolódnak, az említett 
kötelezettségek sem vonatkozhatnak ezekre 
a szervezetekre.

Or. en

Módosítás 36
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását.

(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 
információmegosztás támogatására, ami 
nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását.

Or. en
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Módosítás 37
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas

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 
nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását.

(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 
információmegosztás támogatására, ami 
nem érinti az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésben meghatározott 
versenyszabályok alkalmazását.

Or. en

Módosítás 38
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Ezen irányelv végrehajtása során a 
tagállamok minden szükséges intézkedést 



AM\1232647HU.docx 25/73 PE693.634v01-00

HU

megtesznek a túlzott (különösen a kkv-kra 
nehezedő) adminisztratív terhek, az 
átfedések és a szükségtelen kötelezettségek 
elkerülése érdekében. A tagállamoknak 
kérésre segítséget kell nyújtaniuk, és elő 
kell segíteniük a kkv-k megfelelő 
támogatását az ezen irányelvben előírt 
technikai és szervezeti intézkedések 
meghozatalában.

Or. en

Módosítás 39
Vlad Gheorghe

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 
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.

(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 
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. A 
biztonsági és védelmi előírások, valamint 
a tanúsítási követelmények további 
harmonizációját sürgősen el kell végezni a 
kritikus infrastruktúra-ágazatok, például 
a biztonságos parkolók és pihenőhelyek 
esetében, ahol még mindig eltérő 
értelmezések léteznek. Üdvözli e 
tekintetben a védett, biztonságos 
tehergépjármű-parkolók szabványos 
minősítési rendszerét.

Or. en
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Indokolás

A tehergépjármű-parkolókra vonatkozó uniós szintű szabvány nagyobb átláthatóságot 
teremthet és növelheti a felhasználók bizalmát. A hosszú távú uniós támogatást élvező, 
közösen elismert szabvány a parkolóüzemeltetők és a pénzügyi befektetők által végrehajtott 
magánberuházások számára megfelelő feltételek szavatolásához is hozzájárul majd.

Módosítás 40
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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.

(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 
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. A 
kockázatelemzésekbe különösen be kell 
építeni az éghajlatváltozás kritikus 
fontosságú szervezetekre gyakorolt 
jövőbeli hatásaira vonatkozó legújabb 
tudományos bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 41
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

érdekében a kritikus fontosságú 
szervezeteknek átfogó ismeretekkel kell 
rendelkezniük az őket érintő minden 
releváns kockázatról, elemezniük kell 
ezeket a kockázatokat, és intézkedéseket 
kell hozniuk ezek leküzdésére. E célból 
minden olyan esetben (de legalább 
háromévente) 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.

Or. en

Módosítás 42
Vlad Gheorghe

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 rendelet29és a 
2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30a 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 
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 

(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 
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 
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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 
Platformra31utaló hivatkozások 
feltüntetését.

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. Emellett a 
tagállamoknak az alapvető közlekedési 
szolgáltatásokat, például a 
nehézgépjármű-parkolókat az uniós 
biztonsági és védelmi előírásokkal, többek 
között a közúti infrastruktúra 
közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 
2008/96/EK irányelvvel összhangban a 
közlekedési infrastruktúra szerves 
részeként kell elismerniük. A 
tagállamoknak a bűnmegelőzés és a 
közúti biztonság szavatolása érdekében 
elegendő számú biztonságos pihenőhelyet 
kell biztosítaniuk. A biztonságos parkoló- 
és pihenőhelyekre vonatkozóan nemzeti 
szinten elfogadott rendelkezéseket 
ellenőrzés alá kell vonni.

_________________ _________________
28 Az 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.).

28 Az 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.).

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

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

Or. en
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Indokolás

A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv elismeri, 
hogy a biztonságos pihenőhelyek megfelelő száma a bűnmegelőzés és a közúti 
közlekedésbiztonság szempontjából fontos. E jogszabály emellett hatásértékeléseket és 
ellenőrzéseket ír elő a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozóan, gondoskodva arról, hogy új 
útszakaszok építése során megfelelő és biztonságos parkolási területek kerüljenek 
kialakításra.

Mégis, a Bizottság a „Biztonságos és védett parkolóhelyek tehergépjárművek számára” című, 
2019-ben közzétett vizsgálati dokumentumában súlyos végrehajtási hiányosságot állapított 
meg: "Ellátási oldalon összesen 5000 parkolóterület került azonosításra, ezekből azonban a 
jelenlegi állapotok szerint mindössze 57-et minősítettek biztonságosnak".

Módosítás 43
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 rendelet29és a 
2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30a 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 
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 

(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 
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 szervezeteknek mérlegelniük 
kell az ágazati munkafolyamatok keretében 
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kidolgozott nem kötelező erejű 
iránymutatásokra, valamint a bevált 
gyakorlatokat tartalmazó 
dokumentumokra, például az Európai 
Uniós Vasúti Utasbiztonsági 
Platformra31utaló hivatkozások 
feltüntetését.

kidolgozott nem kötelező erejű 
iránymutatásokra, valamint a bevált 
gyakorlatokat tartalmazó 
dokumentumokra, például az Európai 
Uniós Vasúti Utasbiztonsági Platformra31 
utaló hivatkozások feltüntetését.

_________________ _________________
28 Az 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.).

28 Az 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.).

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

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

Or. en

Módosítás 44
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 

(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, ami különösen 
súlyos a közlekedési ágazat kritikus 
fontosságú szervezetei, például logisztikai 
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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.

csomópontok, így kikötők és repülőterek 
esetében, ahol a bűnözők beszivárgásával 
kapcsolatos probléma egyre komolyabb. 
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.

Or. en

Módosítás 45
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

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, 

(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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 46
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A Bizottság támogatása, valamint 
az ezen irányelvvel kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó stratégiai együttműködés és 
információcsere – többek között a bevált 
gyakorlatok cseréjének – elősegítése 
érdekében létre kell hozni a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportot, amely a Bizottság 
szakértői csoportja. A tagállamoknak 
törekedniük kell az illetékes hatóságaik 
kijelölt képviselői közötti hatékony és 
eredményes együttműködés biztosítására a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoportban. A 
csoportnak az ezen irányelv 
hatálybalépését követő hat hónap elteltével 
meg kell kezdenie feladatainak ellátását 
annak érdekében, hogy további eszközöket 
biztosítson az ezen irányelv átültetési 
időszaka alatti megfelelő 
együttműködéshez.

(28) A Bizottság támogatása, valamint 
az ezen irányelvvel kapcsolatos kérdésekre 
vonatkozó stratégiai együttműködés és 
információcsere – többek között a bevált 
gyakorlatok cseréjének – elősegítése 
érdekében létre kell hozni a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportot, amely a Bizottság 
szakértői csoportja. A tagállamoknak 
törekedniük kell az illetékes hatóságaik 
kijelölt képviselői közötti hatékony és 
eredményes együttműködés biztosítására a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoportban. A 
csoportnak az ezen irányelv 
hatálybalépését követő négy hónap 
elteltével meg kell kezdenie feladatainak 
ellátását annak érdekében, hogy további 
eszközöket biztosítson az ezen irányelv 
átültetési időszaka alatti megfelelő 
együttműködéshez.

Or. en



AM\1232647HU.docx 33/73 PE693.634v01-00

HU

Módosítás 47
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Petar Vitanov, Sara 
Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hatóságokat a szóban forgó szervezet 
kiberbiztonságának értékelésére. Az 
említett illetékes hatóságoknak e célból 
együtt kell működniük és információt kell 
cserélniük.

Or. en

Módosítás 48
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy illetékes hatóságaik 
bizonyos konkrét hatáskörökkel 
rendelkezzenek ezen irányelv kritikus 
fontosságú szervezetek tekintetében történő 
megfelelő alkalmazására és 
érvényesítésére, amennyiben e szervezetek 
az ezen irányelvben meghatározottak 
szerint a joghatóságuk alá tartoznak. E 
hatásköröknek különösen az alábbiakra 
kell kiterjedniük: vizsgálatok, felügyelet és 
ellenőrzés lefolytatása, annak előírása, 
hogy a kritikus fontosságú szervezetek 
nyújtsanak tájékoztatást és szolgáltassanak 
bizonyítékokat a kötelezettségeik 
teljesítése érdekében hozott 
intézkedésekről, valamint szükség esetén a 
feltárt jogsértések orvoslását elrendelő 
határozatok kibocsátása. Az e határozatok 
kibocsátásakor a tagállamok által előírt 
intézkedések nem léphetik túl az érintett 
kritikus fontosságú szervezet 
megfelelésének biztosításához szükséges és 
arányos mértéket, figyelembe véve 
különösen a jogsértés súlyosságát és a 
kritikus fontosságú szervezet gazdasági 
teherbírását. Általánosabban fogalmazva, 
az Európai Unió Alapjogi Chartájából 
eredő követelményekkel összhangban 
ezekhez a hatáskörökhöz a nemzeti jogban 

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

meghatározandó megfelelő és hatékony 
biztosítékoknak kell kapcsolódniuk. Az 
ezen irányelv alapján kijelölt illetékes 
hatóságok számára lehetővé kell tenni, 
hogy amikor értékelik valamely kritikus 
fontosságú szervezet ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek való megfelelését, 
felkérjék a második kiberbiztonsági 
irányelv alapján kijelölt illetékes 
hatóságokat a szóban forgó szervezet 
kiberbiztonságának értékelésére. Az 
említett illetékes hatóságoknak e célból 
együtt kell működniük és információt kell 
cserélniük.

Or. en

Módosítás 49
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Mivel ezen irányelv céljait, 
nevezetesen az alapvetően fontos 
társadalmi funkciók vagy gazdasági 
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítását és az ilyen 
szolgáltatásokat nyújtó kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájának fokozását a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, az Unió szintjén azonban az 
intézkedés hatása miatt e cél jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az 5. cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(33) Mivel ezen irányelv céljait, 
nevezetesen az alapvetően fontos 
társadalmi funkciók vagy gazdasági 
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen belső piaci szolgáltatások 
zavartalan és biztos nyújtásának 
biztosítását és az ilyen szolgáltatásokat 
nyújtó kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájának fokozását a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, az 
Unió szintjén azonban az intézkedés hatása 
miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
5. cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. de
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Módosítás 50
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítaniuk kell a 
hatóságok és az érintett szereplők 
szélesebb köre számára az ezen irányelv 
sikeres végrehajtásához szükséges képzést 
és eszközöket, különös figyelmet fordítva a 
gyorsan változó, például a 
kiberbiztonsággal és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kockázatokra.

Or. en

Módosítás 51
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) A sebezhetőségek csökkentése és a 
tagállamok kritikus fontosságú 
szervezeteket fenyegető veszélyekkel 
szembeni ellenálló képességének növelése 
érdekében el kell ismerni, hogy a helyi 
közösségeknek és hatóságoknak szerepet 
kell kapniuk és lehetőségeket kell 
kínálniuk a kritikus szervezetek jelentős 
zavara vagy zavarai esetén keletkező 
helyzet megoldásában. A tagállamoknak 
és a Bizottságnak ezért ezen irányelv 
végrehajtása során figyelembe kell 
venniük a helyi szintű összefüggéseket, és 
különösen az energia decentralizálását és 
az alternatív energiahálózatok szerepét, a 
társadalmi és gazdasági tevékenységeket 
fenyegető valamennyi kockázat 
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csökkentése érdekében átfogó 
megközelítés alkalmazását biztosítva.

Or. en

Módosítás 52
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
34 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34c) Az alkalmazandó uniós és nemzeti 
joggal – többek között az Unióba irányuló 
közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításának keretét biztosító (EU) 
2019/452 rendelettel – összhangban el kell 
ismerni, hogy az Unión belül a kritikus 
infrastruktúrák külföldi tulajdonlása 
potenciális veszélyt jelent, mivel a 
szolgáltatások, a gazdaság, valamint az 
uniós polgárok szabad mozgása és 
biztonsága a kritikus infrastruktúra 
megfelelő működésétől függ. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak továbbra 
is figyelemmel kell kísérniük a külföldi 
országok által az Unión belüli kritikus 
szervezetek működésébe eszközölt 
pénzügyi befektetéseket, valamint azt, 
hogy az ilyen befektetések milyen 
következményekkel járhatnak a jelentős 
zavarok megelőzését biztosító képességre 
nézve.

Or. en

Módosítás 53
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Ez az irányelv: (1) Ennek érdekében ez az irányelv:

Or. en

Módosítás 54
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kritikus fontosságú szervezetek 
számára rezilienciájuk fokozására és e 
szolgáltatások belső piacon történő 
nyújtására való képességük javítására 
irányuló kötelezettségeket állapít meg;

b) a kritikus fontosságú szervezetek 
számára rezilienciájuk fokozására és e 
szolgáltatások belső piacon történő 
nyújtására és ezek későbbi fenntartására 
való képességük javítására irányuló 
kötelezettségeket állapít meg;

Or. de

Módosítás 55
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Az (1) bekezdés elé helyezendő

(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.

Or. en

Módosítás 56
Roman Haider
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „reziliencia”: képesség a kritikus 
fontosságú szervezetek működését 
megzavaró vagy annak megzavarására 
alkalmas biztonsági események 
bekövetkezésének megelőzésére, azokkal 
szembeni ellenállásra, hatásaik enyhítésére 
és elnyelésére, azokhoz való 
alkalmazkodásra, majd a szervezet 
működésének helyreállítására;

2. „reziliencia”: képesség a kritikus 
fontosságú szervezetek működését 
megzavaró, megzavarására alkalmas vagy 
azt megszakító biztonsági események 
bekövetkezésének megelőzésére, azokkal 
szembeni ellenállásra, hatásaik enyhítésére 
és elnyelésére, azokhoz való 
alkalmazkodásra, majd a szervezet 
működésének helyreállítására;

Or. de

Módosítás 57
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „infrastruktúra”: alapvető 
szolgáltatás nyújtásához szükséges eszköz, 
rendszer vagy ezek része;

4. „infrastruktúra”: alapvető 
szolgáltatás zökkenőmentes nyújtásához 
szükséges eszköz, rendszer vagy ezek 
része;

Or. de

Módosítás 58
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül] stratégiát fogad el a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
megerősítésére. Ez a stratégia az említett 
kritikus fontosságú szervezetek magas 

(1) Minden tagállam a kritikus 
fontosságú szervezetekkel folytatott 
konzultációt követően, [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év]-ig 
stratégiát fogad el a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájának 
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szintű biztonságának megteremtése és 
fenntartása érdekében legalább a 
mellékletben említett ágazatokra 
vonatkozóan meghatározza a stratégiai 
célokat és a szakpolitikai intézkedéseket.

megerősítésére. Ez a stratégia az említett 
kritikus fontosságú szervezetek magas 
szintű biztonságának megteremtése és 
fenntartása érdekében legalább 
a mellékletben említett ágazatokra 
vonatkozóan meghatározza a stratégiai 
célokat és a szakpolitikai intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 59
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül] stratégiát fogad el a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
megerősítésére. Ez a stratégia az említett 
kritikus fontosságú szervezetek magas 
szintű biztonságának megteremtése és 
fenntartása érdekében legalább a 
mellékletben említett ágazatokra 
vonatkozóan meghatározza a stratégiai 
célokat és a szakpolitikai intézkedéseket.

(1) Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül] 
stratégiát fogad el a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájának 
megerősítésére. Ez a stratégia az említett 
kritikus fontosságú szervezetek magas 
szintű biztonságának megteremtése és 
fenntartása érdekében legalább a 
mellékletben említett ágazatokra 
vonatkozóan meghatározza a stratégiai 
célokat és a szakpolitikai intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 60
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Petar Vitanov, Sara 
Cerdas

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 

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

Or. en

Módosítás 61
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 62
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tagállamok helyi és regionális 
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közösségei rezilienciájának növelésére 
irányuló megközelítés, amely elismeri 
többek között a decentralizált helyi 
megújulóenergia-ellátások, az 
energiatároló és tartalékenergia-tároló 
rendszerek, például az akkumulátoros 
elektromos járművek szerepének 
fontosságát az energiához való alternatív 
hozzáférés biztosításában olyan esetekben, 
amikor az energiaágazatban egy kritikus 
fontosságú szervezet működésében zavar 
keletkezik.

Or. en

Módosítás 63
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A stratégiát szükség esetén, de legalább 
négyévente aktualizálni kell.

A stratégiát szükség esetén, de legalább 
háromévente aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 64
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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vonatkozó nemzeti és uniós célkitűzéseket.

Or. en

Módosítás 65
Alviina Alametsä

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kritikus fontosságú szervezeteket 
fenyegető kockázatokra vonatkozó 
legfrissebb tudományos ismeretek 
beépítése. A stratégiákban különösen 
figyelembe kell venni az éghajlatváltozás 
kritikus fontosságú szervezetekre 
gyakorolt jövőbeli hatásaira vonatkozó 
legújabb tudományos bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 66
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak stratégiájukat és 
stratégiájuk bármely aktualizált változatát 
az annak elfogadásától számított három 
hónapon belül meg kell küldeniük a 
Bizottságnak.

(3) A tagállamoknak stratégiájukat és 
stratégiájuk bármely aktualizált változatát 
az annak elfogadásától számított három 
hónapon belül meg kell küldeniük a 
Bizottságnak és nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenniük.

Or. en

Módosítás 67
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) A 8. cikk alapján kijelölt illetékes 
hatóságok összeállítják a mellékletben 
említett ágazatokban nyújtott alapvető 
szolgáltatások jegyzékét. Az illetékes 
hatóságok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy 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.

Or. en

Módosítás 68
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 

(1) A 8. cikk alapján kijelölt illetékes 
hatóságok összeállítják a mellékletben 
említett ágazatokban nyújtott alapvető 
szolgáltatások jegyzékét. Az illetékes 
hatóságok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül], 
majd azt követően szükség esetén, de 
legalább háromévente 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 
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szervezeteknek a 11. cikk szerinti 
intézkedések meghozatalához.

szervezeteknek a 11. cikk szerinti 
intézkedések meghozatalához.

Or. en

Módosítás 69
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 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 
irányelv34szerinti terrorista 
bűncselekményeket.

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a z 
éghajlatváltozást, a népegészségügyi 
szükséghelyzetet, az ellenséges 
fenyegetéseket, köztük az (EU) 2017/541 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti terrorista bűncselekményeket34. A 
kockázatértékelésnek a változó 
fenyegetésekre, például az 
éghajlatváltozásra vonatkozó legújabb 
tudományos ismereteken kell alapulnia 
annak érdekében, hogy kellő időben 
biztosítható legyen az alkalmazkodás a 
változó fenyegetettségi környezethez.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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.).

Or. en

Módosítás 70
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar



PE693.634v01-00 46/73 AM\1232647HU.docx

HU

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 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 
irányelv34szerinti terrorista 
bűncselekményeket.

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a 
népegészségügyi szükséghelyzetet, 
bűnözők beszivárgását, az ellenséges 
fenyegetéseket, köztük a külföldi 
beavatkozást és az (EU) 2017/541 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
terrorista bűncselekményeket34.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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.).

Or. en

Módosítás 71
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 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 
irányelv34szerinti terrorista 
bűncselekményeket.

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a támadásokat, 
a szabotázsakciókat, a népegészségügyi 
szükséghelyzet, az ellenséges 
fenyegetéseket, köztük az (EU) 2017/541 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
34szerinti 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.).

Or. de

Módosítás 72
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 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 
irányelv34szerinti terrorista 
bűncselekményeket.

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie 
valamennyi releváns természeti és ember 
okozta kockázatra, beleértve a baleseteket, 
a természeti katasztrófákat, a 
népegészségügyi szükséghelyzet, az 
ellenséges fenyegetéseket, 
kibertámadásokat, köztük az (EU) 
2017/541 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti terrorista 
bűncselekményeket34.

_________________ _________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
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.).

Or. en

Módosítás 73
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

Or. en

Módosítás 74
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül], majd azt követően szükség esetén, 
de legalább négyévente a mellékletben 
említett ágazatonkénti és alágazatonkénti 
bontásban a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a feltárt kockázatok típusaira és a 
kockázatértékelések eredményeire 
vonatkozó adatokat.

(4) Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül], majd azt követően szükség esetén, 
de legalább négyévente a mellékletben 
említett ágazatonkénti és alágazatonkénti 
bontásban a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja és nyilvánosan közzéteszi a feltárt 
kockázatok típusaira és a 
kockázatértékelések eredményeire 
vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 75
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül], majd azt követően szükség esetén, 
de legalább négyévente a mellékletben 

(4) Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy éven 
belül], majd azt követően szükség esetén, 
de legalább négyévente a mellékletben 
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említett ágazatonkénti és alágazatonkénti 
bontásban a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a feltárt kockázatok típusaira és a 
kockázatértékelések eredményeire 
vonatkozó adatokat.

említett ágazatonkénti és alágazatonkénti 
bontásban a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a feltárt kockázatok típusaira és a 
kockázatértékelések eredményeire 
vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 76
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 önkéntes közös 
jelentéstételi mintadokumentumot 
dolgozhat ki a (4) bekezdésnek való 
megfelelés céljából, és a tagállamok által 
végzett kockázatértékelésekről áttekintő 
képet nyújtó, nyilvánosan hozzáférhető 
jelentést bocsát rendelkezésre.

Or. en

Módosítás 77
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas

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.

Or. en
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Módosítás 78
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják az információk és adatok e cikk 
szerinti cseréjének lebonyolításához 
szükséges forrásokat, képességeket és 
technológiákat. Többek között biztonságos 
adatcsere-protokollok révén különös 
figyelmet kell fordítani az érzékeny adatok 
kezelésére és az adatokkal való visszaélés 
elkerülésére, azt azonban el kell ismerni, 
hogy az átláthatóság biztosítása érdekében 
a nem érzékeny adatokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 79
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év 
három hónapon belül] a mellékletben 
említett minden egyes ágazat és alágazat 
tekintetében – az irányelv 3., 4. és 8. 
pontjában említettek kivételével – 
azonosítják a kritikus fontosságú 
szervezeteket.

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év három 
hónapon belül] a mellékletben említett 
minden egyes ágazat és alágazat 
tekintetében – az irányelv 3., 4. és 8. 
pontjában említettek kivételével – 
azonosítják a kritikus fontosságú 
szervezeteket.

Or. en

Módosítás 80
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év 
három hónapon belül] a mellékletben 
említett minden egyes ágazat és alágazat 
tekintetében – az irányelv 3., 4. és 8. 
pontjában említettek kivételével – 
azonosítják a kritikus fontosságú 
szervezeteket.

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két év három 
hónapon belül] a mellékletben említett 
minden egyes ágazat és alágazat 
tekintetében – az irányelv 3., 4. és 8. 
pontjában említettek kivételével – 
azonosítják a kritikus fontosságú 
szervezeteket.

Or. en

Módosítás 81
Maria Grapini, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) (e szolgáltatás nyújtása a 
tagállamban található infrastruktúrától 
függ); valamint

b) (e szolgáltatás nyújtása a 
tagállamban található infrastruktúrától 
függ; és a meglévő lehetőségek;

Or. en

Módosítás 82
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden tagállam összeállítja az 
azonosított kritikus fontosságú szervezetek 
jegyzékét, és gondoskodik arról, hogy e 
kritikus fontosságú szervezetek az 
azonosításukat követő egy hónapon belül 
értesítést kapjanak a kritikus fontosságú 
szervezetként való azonosításukról, és 
tájékoztassák őket a II. és III. fejezet 

(3) Minden tagállam összeállítja az 
azonosított kritikus fontosságú szervezetek 
jegyzékét, és gondoskodik arról, hogy e 
kritikus fontosságú szervezetek az 
azonosításukat követő két hónapon belül 
értesítést kapjanak a kritikus fontosságú 
szervezetként való azonosításukról, és 
tájékoztassák őket a II. és III. fejezet 
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szerinti kötelezettségeikről és arról az 
időpontról, amelytől kezdve az említett 
fejezetek rendelkezései vonatkoznak rájuk.

szerinti kötelezettségeikről és arról az 
időpontról, amelytől kezdve az említett 
fejezetek rendelkezései vonatkoznak rájuk.

Or. en

Módosítás 83
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv 8. cikke alapján 
kijelölt illetékes hatóságaik az azonosítást 
követő egy hónapon belül értesítsék a 
[második kiberbiztonsági irányelv] 8. 
cikkének megfelelően kijelölt illetékes 
hatóságokat arról, hogy mely szervezeteket 
azonosították e cikk alapján kritikus 
fontosságú szervezetekként.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az ezen irányelv 8. cikke alapján 
kijelölt illetékes hatóságaik az azonosítást 
követő két hónapon belül értesítsék a 
[második kiberbiztonsági irányelv] 8. 
cikkének megfelelően kijelölt illetékes 
hatóságokat arról, hogy mely szervezeteket 
azonosították e cikk alapján kritikus 
fontosságú szervezetekként.

Or. en

Módosítás 84
Maria Grapini, Sara Cerdas

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 

(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 
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melyek ezek a kritikus fontosságú 
szervezetek.

kritikus fontosságú szervezetek.

Or. en

Módosítás 85
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok szükség esetén, de 
legalább négyévente felülvizsgálják és 
adott esetben aktualizálják az azonosított 
kritikus fontosságú szervezetek jegyzékét.

(7) A tagállamok szükség esetén, de 
legalább háromévente felülvizsgálják és 
adott esetben aktualizálják az azonosított 
kritikus fontosságú szervezetek jegyzékét.

Or. en

Módosítás 86
Roman Haider

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 
tömegközlekedésre, a környezetre és a 
közbiztonságra;

Or. de

Módosítás 87
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont



PE693.634v01-00 54/73 AM\1232647HU.docx

HU

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, valamint a közbiztonságra és 
a védelemre;

Or. en

Módosítás 88
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év 
három hónapon belül] benyújtják a 
Bizottságnak a következő információkat:

(2) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év három 
hónapon belül] benyújtják a Bizottságnak a 
következő információkat:

Or. en

Módosítás 89
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év 
három hónapon belül] benyújtják a 
Bizottságnak a következő információkat:

(2) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két év három 
hónapon belül] benyújtják a Bizottságnak a 
következő információkat:

Or. en

Módosítás 90
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ezt követően szükség esetén, 
de legalább négyévente benyújtják ezeket 
az információkat.

A tagállamok ezt követően szükség esetén, 
de legalább háromévente benyújtják ezeket 
az információkat.

Or. en

Módosítás 91
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év 
három hónapon belül] a melléklet 3., 4. és 
8. pontjában említett minden egyes ágazat 
és alágazat tekintetében azonosítják az e 
fejezet alkalmazásában a kritikus 
fontosságú szervezekkel egyenértékűként 
kezelendő szervezeteket. A tagállamok a 3. 
és a 4. cikk, az 5 cikk (1) –(4), valamint (7) 
és (9) bekezdése rendelkezéseit 
alkalmazzák e szervezetek tekintetében.

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év három 
hónapon belül] a melléklet 3., 4. és 8. 
pontjában említett minden egyes ágazat és 
alágazat tekintetében azonosítják az e 
fejezet alkalmazásában a kritikus 
fontosságú szervezetekkel egyenértékűként 
kezelendő szervezeteket. A tagállamok a 3. 
és a 4. cikk, az 5 cikk (1) –(4), valamint (7) 
és (9) bekezdése rendelkezéseit 
alkalmazzák e szervezetek tekintetében.

Or. en

Módosítás 92
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év 
három hónapon belül] a melléklet 3., 4. és 
8. pontjában említett minden egyes ágazat 
és alágazat tekintetében azonosítják az e 

(1) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két év három 
hónapon belül] a melléklet 3., 4. és 8. 
pontjában említett minden egyes ágazat és 
alágazat tekintetében azonosítják az e 
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fejezet alkalmazásában a kritikus 
fontosságú szervezekkel egyenértékűként 
kezelendő szervezeteket. A tagállamok a 3. 
és a 4. cikk, az 5 cikk (1) –(4), valamint (7) 
és (9) bekezdése rendelkezéseit 
alkalmazzák e szervezetek tekintetében.

fejezet alkalmazásában a kritikus 
fontosságú szervezetekkel egyenértékűként 
kezelendő szervezeteket. A tagállamok a 3. 
és a 4. cikk, az 5 cikk (1) –(4), valamint (7) 
és (9) bekezdése rendelkezéseit 
alkalmazzák e szervezetek tekintetében.

Or. en

Módosítás 93
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több, ezen irányelv szabályainak helyes 
nemzeti szintű alkalmazásáért és szükség 
esetén érvényesítéséért felelős nemzeti 
illetékes hatóságot (a továbbiakban: 
illetékes hatóság). A tagállamok már létező 
hatóságot vagy hatóságokat is 
kijelölhetnek.

(1) Minden tagállam kijelöl egy vagy 
több, ezen irányelv szabályainak helyes 
nemzeti szintű alkalmazásáért és szükség 
esetén a végrehajtás nyomon követéséért 
felelős nemzeti illetékes hatóságot (a 
továbbiakban: illetékes hatóság). A 
tagállamok már létező hatóságot vagy 
hatóságokat is kijelölhetnek.

Or. de

Módosítás 94
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyedüli kapcsolattartó pont [az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
három év hat hónapon belül] azt követően 
pedig évente összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak és a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoportnak a kapott bejelentésekről, 
beleértve a bejelentések számát, a 
bejelentett biztonsági események jellegét, 
valamint a 13. cikk (3) bekezdésével 

(3) Az egyedüli kapcsolattartó pont [az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
négy év hat hónapon belül] azt követően 
pedig évente összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak és a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoportnak a kapott bejelentésekről, 
beleértve a bejelentések számát, a 
bejelentett biztonsági események jellegét, 
valamint a 13. cikk (3) bekezdésével 
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összhangban hozott intézkedéseket. összhangban hozott intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 95
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyedüli kapcsolattartó pont [az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
három év hat hónapon belül] azt követően 
pedig évente összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak és a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoportnak a kapott bejelentésekről, 
beleértve a bejelentések számát, a 
bejelentett biztonsági események jellegét, 
valamint a 13. cikk (3) bekezdésével 
összhangban hozott intézkedéseket.

(3) Az egyedüli kapcsolattartó pont [az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
két év hat hónapon belül] azt követően 
pedig évente összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak és a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoportnak a kapott bejelentésekről, 
beleértve a bejelentések számát, a 
bejelentett biztonsági események jellegét, 
valamint a 13. cikk (3) bekezdésével 
összhangban hozott intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 96
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben kivételes 
helyzetekben és magas kockázatú 
események esetén a kritikus szervezetek és 
a felelős nemzeti hatóságok nem képesek 
az események felszívására és orvoslására, 
úgy a Bizottságnak fel kell lépnie, a 
rendelkezésére álló eszközök 
felhasználásával segítve a kritikus 
fontosságú szervezetet a probléma 
megoldásában;

Or. en
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Módosítás 97
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

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.

Or. en

Módosítás 98
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
kritikus fontosságú szervezetek – az 5. cikk 
(3) bekezdésében említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat hónapon 
belül, majd azt követően szükség esetén, de 
legalább négyévente – a tagállamok 
kockázatértékelései és más releváns 
információforrások alapján felmérjenek 
minden olyan releváns kockázatot, amely 
zavart okozhat a működésükben.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
kritikus fontosságú szervezetek – az 5. cikk 
(3) bekezdésében említett értesítés 
kézhezvételétől számított hat hónapon 
belül, majd azt követően szükség esetén, de 
legalább háromévente – a tagállamok 
kockázatértékelései és más releváns 
információforrások alapján felmérjenek 
minden olyan releváns kockázatot, amely 
zavart okozhat a működésükben.

Or. en

Módosítás 99
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Vlad Gheorghe, Ondřej Kovařík

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 fizikai védelmének biztosítása, 
beleértve a kerítéseket, akadályokat, 
periméterfigyelő eszközöket és rutinokat, 
továbbá érzékelő berendezéseket, az 
illetékes hatóságokat riasztó segélyhívó 
rendszereket és belépési ellenőrzéseket;

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a kritikus fontosságú szervezetek felhasználói számára az események 
bejelentését, és segítséget kell nyújtani a számukra, a gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy a 
városon kívüli területeken, például teherautó-parkolókban bekövetkező események esetén 
órákon át nem történik intézkedés.

Módosítás 100
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztonsági események 
következményeinek való ellenállás és azok 
enyhítése, többek között kockázat- és 
válságkezelési eljárások és protokollok, 
valamint riasztási rutinok végrehajtása;

c) a biztonsági események lehető 
legnagyobb mértékben történő 
megelőzése, adott esetben az ezekkel 
szembeni hatékony és gyors ellenállás, 
valamint a következményeik enyhítése, 
többek között kockázat- és válságkezelési 
eljárások és protokollok, valamint riasztási 
rutinok végrehajtása;

Or. de

Módosítás 101
Roman Haider
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztonsági eseményeket követő 
helyreállítás, beleértve az üzletmenet-
folytonossági intézkedéseket és az 
alternatív ellátási láncok azonosítását;

d) a biztonsági eseményeket követően 
a károk felmérése és értékelése, valamint 
a helyreállítás, beleértve az üzletmenet-
folytonossági intézkedéseket és az 
alternatív ellátási láncok azonosítását;

Or. de

Módosítás 102
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
felkészítése az esetlegesen előforduló 
eseményekre és fennakadásokra, beleértve 
bűnözők beszivárgását is, valamint az a)–
e) pontban említett intézkedésekre. 

Or. en

Módosítás 103
Roman Haider

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 a)–e) pontban említett 
intézkedésekre, valamint rendszeres 
képzésük biztosítása.

Or. de
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Módosítás 104
Alviina Alametsä
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a közlekedési és energiaágazathoz 
kapcsolódó meglévő fizikai infrastruktúra 
megfelelő karbantartásának és 
működtetésének biztosítása, különös 
tekintettel az éghajlatváltozás által 
súlyosbított természeti veszélyek 
megnövekedett lehetőségére ezen 
infrastruktúrák leromlásának elkerülése 
és élettartamuk növelése érdekében, ami 
egyúttal csökkentheti az új építkezésekhez 
kapcsolódó költségeket és a környezeti 
hatásokat. Különös figyelmet kell 
fordítani a határokon átnyúló 
kapcsolódásokra, például határokon 
átnyúló regionális vasúti összeköttetésekre 
vagy használaton kívül helyezett vasúti 
pályákra, amelyek összehangolt uniós 
szintű megközelítés hiányában 
kikerülhetnének a látószögből.

Or. en

Módosítás 105
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

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 

(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 
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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.

teljesítése során. A tanácsadó misszió a 
megállapításairól jelentést tesz a 
Bizottságnak, az adott tagállamnak és az 
érintett kritikus fontosságú szervezetnek.

Or. en

Módosítás 106
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiterjed a megelőző legalább öt és 
legfeljebb tíz év vonatkozásában a személy 
állampolgársága szerinti tagállam vagy 
tagállamok és az említett időszakban a 
tartózkodási hely szerinti bármely tagállam 
vagy harmadik ország bűnügyi 
nyilvántartásában fellelhető, meghatározott 
álláshelyre való felvétel szempontjából 
releváns bűncselekményekkel kapcsolatos 
minden adatra;

b) kiterjed a megelőző legalább öt és 
legfeljebb tíz év vonatkozásában a személy 
állampolgársága szerinti tagállam vagy 
tagállamok, illetve harmadik ország vagy 
országok és az említett időszakban a 
tartózkodási hely szerinti bármely tagállam 
vagy harmadik ország bűnügyi 
nyilvántartásában fellelhető, meghatározott 
álláshelyre való felvétel szempontjából 
releváns bűncselekményekkel kapcsolatos 
minden adatra;

Or. de

Módosítás 107
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 108
Vlad Gheorghe

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 a lehető legrövidebb 
időn belül történő kiszállásáról a 
helyszínre.

Or. en

Indokolás

Az emberéletet veszélyeztető kritikus helyzetekben haladéktalanul mentőautót és rendőri 
beavatkozást kell biztosítani.

Módosítás 109
Maria Grapini, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy szervezet akkor minősül 
kiemelt európai jelentőségű, kritikus 
fontosságú szervezetnek, ha kritikus 
fontosságú szervezetként azonosították, 

(2) Egy szervezet akkor minősül 
kiemelt európai jelentőségű, kritikus 
fontosságú szervezetnek, ha kritikus 
fontosságú szervezetként azonosították, 
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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.

valamint több, mint két tagállamban vagy 
több, mint két tagállam számára nyújt 
alapvető szolgáltatásokat, és erről az 5. 
cikk (1), illetve (6) bekezdésének 
megfelelően értesítették a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 110
Kateřina Konečná

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. cs

Módosítás 111
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a tagállam továbbá indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot 
és a kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoportot az 
esetleges felügyeleti vagy jogérvényesítési 
intézkedésekről – beleértve a megfelelési 
értékeléseket vagy a kibocsátott 
határozatokat is –, amelyeket az illetékes 
hatósága a 18. és a 19. cikk alapján 
foganatosított az említett szervezet 
tekintetében.

Ez a tagállam továbbá indokolatlanul 
hosszadalmas késedelem nélkül 
tájékoztatja a Bizottságot és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportot az esetleges 
felügyeleti vagy jogérvényesítési 
intézkedésekről – beleértve a megfelelési 
értékeléseket vagy a kibocsátott 
határozatokat is –, amelyeket az illetékes 
hatósága a 18. és a 19. cikk alapján 
foganatosított az említett szervezet 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 112
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tanácsadó misszió a lezárását 
követő három hónapon belül jelentést tesz 
a megállapításairól a Bizottságnak, a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoportnak és 
az érintett kiemelt európai jelentőségű, 
kritikus fontosságú szervezetnek.

(3) A tanácsadó misszió a lezárását 
követő 60 napon belül jelentést tesz a 
megállapításairól a Bizottságnak, a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportnak és az érintett kiemelt 
európai jelentőségű, kritikus fontosságú 
szervezetnek.

Or. en

Módosítás 113
Maria Grapini, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tagállam megfelelően figyelembe veszi 
az említett álláspontot, és tájékoztatja a 
Bizottságot és a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoportot az annak közlése alapján hozott 
intézkedéseiről.

E tagállam megfelelően és tárgyilagosan 
figyelembe veszi az említett álláspontot, és 
tájékoztatja a Bizottságot és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportot az annak közlése 
alapján hozott intézkedéseiről.

Or. en

Módosítás 114
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [Ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított hat hónap]-i hatállyal létrejön a 
kritikus fontosságú szervezetek 

(1) [Ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított négy hónap]-i hatállyal létrejön a 
kritikus fontosságú szervezetek 
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rezilienciájával foglalkozó csoport. A 
csoport támogatja a Bizottságot, és 
elősegíti a stratégiai együttműködést és az 
információcserét az ezen irányelvvel 
kapcsolatos kérdésekben.

rezilienciájával foglalkozó csoport. A 
csoport támogatja a Bizottságot, és 
elősegíti a stratégiai együttműködést és az 
információcserét az ezen irányelvvel 
kapcsolatos kérdésekben.

Or. en

Módosítás 115
Roman Haider

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport a 
tagállamok és a Bizottság képviselőiből áll. 
Amennyiben az feladatai ellátásához 
szükséges, a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoport felkérheti az adott témában érintett 
ágazatok képviselőit vagy szakértőket, 
hogy vegyenek részt a csoport 
munkájában. E személyeknek 
természetesen tiszteletben kell tartaniuk a 
csoport protokollját és titoktartási 
kötelezettségeit, és e szempontból 
átvilágításon kell átesniük.

Or. de

Módosítás 116
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Sara Cerdas

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 

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

függőségeket, a biztonsági kockázatokra és 
biztonsági eseményekre vonatkozóan is;

Or. en

Módosítás 117
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Petar Vitanov, Sara 
Cerdas

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;

Or. en

Módosítás 118
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport [az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 24 
hónapon belül], majd azt követően 
kétévente munkaprogramot állít össze a 
céljai és feladatai végrehajtása érdekében 
megvalósítandó, ezen irányelv 
követelményeivel és célkitűzéseivel 
összhangban levő intézkedésekről.

(4) A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájával foglalkozó csoport [az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül], majd azt követően 
kétévente munkaprogramot állít össze a 
céljai és feladatai végrehajtása érdekében 
megvalósítandó, ezen irányelv 
követelményeivel és célkitűzéseivel 
összhangban levő intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 119
Roman Haider
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoport működéséhez szükséges 
eljárásrend megállapítása céljából. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el a kritikus fontosságú 
szervezetek rezilienciájával foglalkozó 
csoport működéséhez szükséges 
eljárásrend megállapítása céljából. A 
csoport kérelmet nyújthat be az eljárási 
szabályok módosítására vonatkozóan. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 20. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. de

Módosítás 120
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év hat 
hónapon belül] azt követően pedig szükség 
esetén, de legalább négyévente 
összefoglaló jelentést nyújt be a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportnak a tagállamok által a 
3. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (4) 
bekezdése alapján szolgáltatott 
információkról.

(7) A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év hat 
hónapon belül] azt követően pedig szükség 
esetén, de legalább négyévente 
összefoglaló jelentést nyújt be a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportnak a tagállamok által a 
3. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (4) 
bekezdése alapján szolgáltatott 
információkról.

Or. en

Módosítás 121
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Sara Cerdas

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

(7) A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három év hat 
hónapon belül] azt követően pedig szükség 
esetén, de legalább négyévente 
összefoglaló jelentést nyújt be a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportnak a tagállamok által a 
3. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (4) 
bekezdése alapján szolgáltatott 
információkról.

(7) A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két év hat 
hónapon belül] azt követően pedig szükség 
esetén, de legalább háromévente 
összefoglaló jelentést nyújt be a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájával 
foglalkozó csoportnak a tagállamok által a 
3. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (4) 
bekezdése alapján szolgáltatott 
információkról.

Or. en

Módosítás 122
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Petar Vitanov, Sara 
Cerdas

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

Or. en

Módosítás 123
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Inma Rodríguez-Piñero, Petar Vitanov, Sara 
Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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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:

Or. en

Módosítás 124
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 54 hónapon belül] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg 
az irányelvnek való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 66 hónapon belül] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg 
az irányelvnek való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 125
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 54 hónapon belül] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 

A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 36 hónapon belül] 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
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és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg 
az irányelvnek való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

és a Tanácsnak, amelyben értékeli, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tették meg 
az irányelvnek való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 126
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 
arról az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentés értékeli különösen 
az irányelv hatását és hozzáadott értékét a 
kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájának biztosítása szempontjából, 
valamint azt, hogy az irányelv hatályát ki 
kell-e terjeszteni más ágazatokra vagy 
alágazatokra. Az első jelentést [az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított öt 
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.

Or. en

Módosítás 127
Tom Berendsen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Gheorghe Falcă, Henna Virkkunen, Jörgen Warborn, Markus Ferber, 
Cláudia Monteiro de Aguiar

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja 
ezen irányelv működését, és jelentést tesz 

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

arról az Európai Parlamentnek és a 
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.

Or. en

Indokolás

Mivel a kritikus infrastruktúrák területén gyors fejleményekre lehet számítani, így 
körültekintőbb, ha az első felülvizsgálati jelentésre nem az irányelv hatálybalépését követő 
hat, hanem négy múlva kerül sor.

Módosítás 128
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [6 évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően]-ig felülvizsgálja 
ezen irányelv és az ágazatspecifikus 
jogszabályok alkalmazását. A 
felülvizsgálat során az ezen irányelv és a 
vonatkozó ágazatspecifikus jogszabályok 
közötti koherencia és a jogbiztonság 
javítása érdekében oda kell figyelni a 
vonatkozó jogszabályokban, szabályozási 
követelményekben vagy eljárásokban 
előforduló kettősségekre/átfedésekre. E 
célból a Bizottság jelentést készít, amelyet 
– adott esetben jogalkotási javaslattal 
együtt – megküld az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 129
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [az 
irányelv hatálybalépésétől számított 18 
hónapon belül] elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

(1) A tagállamok legkésőbb [az 
irányelv hatálybalépésétől számított 24 
hónapon belül] elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. en

Módosítás 130
Ondřej Kovařík, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Vlad Gheorghe

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

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.

Or. en


