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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

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

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) Az együttműködési csoportnak az 
útmutató dokumentumok kidolgozása 
során következetesen: fel kell térképeznie a 
nemzeti megoldásokat és tapasztalatokat, 
fel kell mérnie az együttműködési csoport 
eredményeinek nemzeti megközelítésekre 
gyakorolt hatását, meg kell vitatnia a 
végrehajtási kihívásokat és konkrét 
ajánlásokat kell megfogalmaznia, 
különösen az ezen irányelv átültetése 
során a tagállamok közti összhang 
elősegítésével kapcsolatban, amelyeket a 
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meglévő szabályok jobb végrehajtása révén 
kell elérni.

Or. en

Indokolás

A 12. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A 15. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) útmutatás nyújtása az illetékes 
hatóságok számára ezen irányelv 
átültetésével és végrehajtásával 
kapcsolatban, különösen a kiberbiztonsági 
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kockázatkezelési és jelentéstételi 
kötelezettségek Unión belüli 
összehangolásának megkönnyítése 
céljából;

Or. en

Indokolás

A túlzott eltérések a tagállamok között ezen irányelv átültetése során a kiberbiztonsági 
kockázatkezelési és jelentéstételi kötelezettségek terén veszélybe sodorhatják a kiberbiztonság 
közös uniós szintjének megteremtését. Ez különösen fontos a közlekedési ágazatban, amelyben 
gyakran nemzetközi vállalatok működnek, és amelyben számos szervezet egyszerre több 
tagállam joghatósága alá tartozik. Az együttműködési csoport ezért – a 3. cikk sérelme nélkül 
– közvetítőként működhetne az Unión belüli kötelezettségek nem jogalkotási eszközök révén 
történő összehangolásában e kockázat enyhítése érdekében.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kiberbiztonsági kockázatkezelési 
és jelentéstételi kötelezettségek tagállamok 
közötti eltérésének mértéke, továbbá az, 
hogy ez milyen mértékben érinti az Unión 
belüli kiberbiztonság közös szintjét.

Or. en

Indokolás

A 12. cikk módosítását követően a kétéves jelentés lehetőséget kínálhat annak értékelésére, 
hogy a milyen mértékben térnek el egymástól a tagállamoknak a szervezetekre vonatkozó 
kiberbiztonsági kötelezettségei. A kétévenkénti jelentésben szereplő, ezzel kapcsolatos 
következtetések támpontot nyújthatnak az irányelv hatálybalépését követően a nemzeti 
szabványok további összehangolásához, és egyértelmű információval szolgálhatnak a 
tagállamok számára arról, hogy miként hangolják össze önkéntesen nemzeti jogszabályaikat.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) biztonság a hálózati és információs 
rendszerek – beleértve a mobil eszközöket, 
mint a járművek és a távérzékelők– 
beszerzésében, fejlesztésében és 
karbantartásában, beleértve a biztonsági 
rések kezelését és közzétételét;

Or. en

Indokolás

Egyre gyakoribbá válik az internethez való kapcsolódásra alkalmas távérzékelők használata 
például a közlekedési szolgáltatások nyújtása során. Ilyen például a valós idejű 
helymeghatározás, az üzemanyag-fogyasztás nyomon követése és a vonatkozó adatok, a 
hőmérséklet nyomon követése a hűtőrendszerekben stb. Ezért fontos az ilyen eszközök 
kiberbiztonsági kockázatának értékelésére vonatkozó konkrét rendelkezések beillesztése. 
Ugyanez vonatkozik magukra a járművekre is: egyre inkább digitalizálódnak.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) politikák és eljárások annak 
biztosítására, hogy a munkavállalók 
észszerű ismeretekkel rendelkezzenek a 
kiberbiztonsági kockázatok megértéséhez.

Or. en

Indokolás

A kiberbiztonsági kockázatokkal kapcsolatban megfelelő ismeretekkel nem rendelkező 
személyzet bármely szervezetnél veszélyt jelent a kiberbiztonság szintjére nézve. Az 
adathalászathoz hasonló gyakorlatok számos ágazatban továbbra is komoly problémát 
jelentenek, nem utolsósorban az olyan munkaerő-igényes műveletek esetében, mint a 
közlekedés és a feldolgozóipar. A szervezetek számára elő kell írni, hogy alkalmazottaikat 
ésszerű szintű ismereteket biztosítsanak a kiberbiztonság területén.
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Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hatékony szakpolitika biztosítása 
és végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében a Bizottság strukturált 
konzultációkat szervez az alapvetőnek és 
fontosnak minősített szervezetekkel, 
különösen a (6) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása tekintetében.

Or. en

Indokolás

A 36. cikk (4) bekezdése kimondja, hogy a Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak a 18. cikk (6) bekezdésével összhangban történő elfogadása előtt konzultál a 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel. Emellett minimális kötelezettségként elő kell írni a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá tartozó szervezetek által kijelölt 
szakértőkkel való konzultációt.


