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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

Az előadó üdvözli ezt a javaslatot, mivel a közlekedés az európai kritikus infrastruktúráról szóló 
irányelv egyik sarokköve. Egyben gazdaságaink gerincét is képezi, amit a kínai koronavírus 
terjedése által jellemzett tavalyi év egyértelműen bizonyított. A világjárvány társadalmainkra 
gyakorolt negatív hatásainak enyhítése érdekében létfontosságú volt a kritikus infrastruktúra és 
ellátási láncok rezilienciájával kapcsolatos gyors fellépés. A kritikus fontosságú szervezetek 
rezilienciájáról szóló irányelvjavaslat lehetőséget ad arra, hogy átfogóan értékeljük a kritikus 
infrastruktúra és a vészhelyzeti eljárások állapotát valamennyi kulcsfontosságú ágazatban. 
Tekintettel a határokon és az ágazatokon átívelő, egyre erősebb kölcsönös függőségre, valamint 
az intelligens technológiák bevezetésére és a gyors digitalizációra, ez az értékelési folyamat 
rendkívül fontos lesz. Ez azonban új fenyegetések megjelenéséhez is vezethet, ami szükségessé 
teszi a reziliens és időtálló RCE-irányelv kidolgozását. Noha az előadó úgy véli, hogy a 
szubszidiaritás elve és az európai polgárok igényeihez közel álló döntéshozatali folyamat 
fontos, ugyanilyen fontos biztosítani a közös érdekű projektek, folyamatok és infrastruktúra 
iránti kölcsönös bizalmat.
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MÓDOSÍTÁS:

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a lehetséges fenyegetések típusát, különös tekintettel az ember 
okozta fenyegetésekre. Ezen túlmenően az igen kívánatos ágazatközi jogalkotás tekintetében 
átfogóbb megközelítésre szólít fel.

Módosítás 2

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 

(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 
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esetleges zavarok, még ha azok kezdetben 
csak egy szervezetre vagy ágazatra 
korlátozódnak is, szélesebb körű 
továbbgyűrűző hatásokkal járhatnak, így 
előfordulhat, hogy mélyre ható és tartós 
negatív hatást gyakorolnak a belső piaci 
szolgáltatásnyújtásra. A Covid19-
világjárvány rávilágított arra, hogy 
társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben.

esetleges zavarok, még ha azok kezdetben 
csak egy szervezetre vagy ágazatra 
korlátozódnak is, szélesebb körű 
továbbgyűrűző hatásokkal járhatnak, így 
előfordulhat, hogy mélyre ható és tartós 
negatív hatást gyakorolnak a belső piaci 
szolgáltatásnyújtásra. A Covid19-
világjárvány rávilágított arra, hogy 
társadalmaink egyre inkább egymásra 
vannak utalva a csekély valószínűségű 
kockázatokkal szemben, és rámutatott a 
stratégiai ágazatok, például a közlekedési 
ágazat fontosságára a zöld sávok 
bevezetése révén, amelyek biztonságos 
ellátási láncokat biztosítottak az 
egészségügyi és a sürgősségi 
szolgáltatások számára, valamint 
biztosították az alapvető élelmiszer-
ellátást, valamint az orvosi és 
gyógyszerészeti termékekkel való ellátást.

Or. en

Indokolás

Az alapvető gyógyszeripari termékek szállítására szolgáló zöld sávok döntő fontosságúak 
voltak a Covid19-világjárványra való hatékony és gyors reagálás szempontjából. Ezt a példát 
kell követni a lehetséges jövőbeli válságok esetén is, amelyek elfojthatják a határokon átnyúló 
árufuvarozást.

Módosítás 3

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 a tagállamok közötti további 
eltéréseket megelőző, harmonizált 
minimumszabályokat kell megállapítani az 
alapvető belső piaci szolgáltatások 
nyújtásának biztosítása és a kritikus 
fontosságú szervezetek rezilienciájának 
fokozása érdekében. Ez a megközelítés 
megkönnyítené a jövőbeli 
kockázatértékelésekre vonatkozó közös 
előírások és módszertanok alkalmazását, 
amelyek közös minimummutatókat 
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tartalmaznak az egyes ágazatok, valamint 
az állami és magánszervezetek 
tekintetében is. E tekintetben a jövőbeli 
keretnek figyelembe kell vennie az 
innovációt és az olyan új intelligens 
technológiákat is, mint a digitalizáció, az 
automatizálás, az adatkezelés és a 
mesterséges intelligencia, különösen az 
olyan ágazatokban, mint a közlekedési 
ágazat, amely jelenleg átfogó 
átalakuláson megy keresztül. A 
transzeurópai hálózat (TEN-T) 
összefüggésében a reziliensebb 
infrastruktúra jobb irányítási rendszereket 
tesz szükségessé, amelyek magukban 
foglalnak egy olyan integrált jövőképet, 
amely a veszélyeket a tervezés és az 
üzemeltetés szakaszaiban (megelőzés, 
nyomon követés, karbantartás) képes 
észlelni, és egyszersmind minimalizálja a 
vészhelyzetek során jelentkező hatást, és 
biztosítja a gyors társadalmi és gazdasági 
helyreállítást.

Or. en

Indokolás

A közlekedési ágazatban alapvető fontosságú a kritikus infrastruktúrák időtállóvá tétele. A 
módosítás megemlíti az innovációt és az intelligens technológiák bevezetését. A TEN-T 
hálózat továbbfejlesztésére való tekintettel alapvető fontosságú, hogy integrált stratégiát 
dolgozzanak ki a kritikus közlekedési szervezetek rezilienciájának biztosítására a projekt 
teljes ideje alatt.

Módosítás 4

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) 

(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) 
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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.

kockázatértékelést kell végezniük, amikor 
az sajátos körülményeikre és az említett 
kockázatok alakulására tekintettel 
szükséges. A kritikus fontosságú 
szervezetek által végzett 
kockázatértékelésnek a tagállamok által 
végzett kockázatértékelésre kell épülnie. 
Emellett a kockázatértékeléseknek az 
egyes ágazatokra vonatkozó közös 
előírásokon és módszertanokon kell 
alapulniuk. A tagállamok közötti további 
eltérések elkerülése érdekében 
minimummutatókat és vészhelyzeti 
protokollokat kell tartalmazniuk.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A 300/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet28, a 725/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet29 és 
a 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30 a légi közlekedési és a tengeri 
szállítási ágazatban működő szervezetekre 
vonatkozó követelményeket állapít meg a 
jogellenes cselekmények által okozott 
biztonsági események megelőzése, 
valamint az ilyen események 
következményeivel szembeni ellenállás és 
azok enyhítése érdekében. Bár a kezelt 
kockázatok és a meghozandó intézkedések 
típusai tekintetében az ezen irányelvben 
előírt intézkedések szélesebb körűek, az 
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. Ezen túlmenően a 
2008/96/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv30a hálózati szintű útfelmérést 
vezet be a balesetek kockázatainak 
feltérképezése céljából, valamint célzott 
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kidolgozott nem kötelező erejű 
iránymutatásokra, valamint a bevált 
gyakorlatokat tartalmazó 
dokumentumokra, például az Európai 
Uniós Vasúti Utasbiztonsági Platformra31 
utaló hivatkozások feltüntetését.

közúti biztonsági ellenőrzést a balesetek és 
sérülések kockázatát növelő veszélyes 
körülmények, hibák és problémák 
feltárása céljából, egy meglévő út vagy 
útszakasz helyszíni szemléje alapján. A 
kritikus fontosságú szervezetek 
védelmének és rezilienciájának biztosítása 
rendkívül fontos a vasúti ágazat számára, 
és az ágazati munkafolyamatok – például 
az Európai Uniós Vasúti Utasbiztonsági 
Platform31 – keretében nem kötelező erejű 
iránymutatásokat és bevált gyakorlatokat 
ismertető dokumentumokat dolgoztak ki.

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

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

29Az 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.).

29Az 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.).

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1936 irányelve (2019. október 23.) a közúti 
infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról. 
Egy ilyen értékelés elősegítené a közúti infrastruktúra biztonságát és rezilienciáját, segítene 
azonosítani a főbb szűk keresztmetszeteket és a veszélyes utakat, illetve lehetővé tenné a 
nemzeti hatóságok számára, hogy a reziliencia fokozásával összefüggésben kezeljék a 
problémát.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kritikus infrastruktúrák és az alapvető szolgáltatások rezilienciájának biztosítása érdekében 
harmonizált kockázatértékelési standardokra és a potenciális veszélyek kezelése érdekében 
megfelelő intézkedésekre van szükség. A közös módszertanok segítenék az ágazatközi 
kölcsönös függőségekből eredő kockázatok enyhítését és a reziliencia további fokozását.

Módosítás 7

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

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

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

Or. en

Indokolás

A közlekedési infrastruktúra különösen fontos az Unió belső piacának zavartalan működése 
szempontjából, ezért ezt célszerű külön is említeni.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kritikus fontoságú szervezetek az 
(1) bekezdés szerinti intézkedéseket 
részletesen leíró rezilienciafejlesztési 
tervvel vagy azzal egyenértékű 
dokumentummal vagy dokumentumokkal 
rendelkezzenek és alkalmazzák azt vagy 
azokat. Amennyiben a kritikus fontosságú 
szervezetek intézkedéseket hoztak az (1) 
bekezdésben említett intézkedések 
szempontjából is releváns egyéb uniós jogi 
aktusokban foglalt kötelezettségek alapján, 

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kritikus fontoságú szervezetek az 
(1) bekezdés szerinti intézkedéseket 
részletesen leíró rezilienciafejlesztési 
tervvel, iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentációval vagy azzal egyenértékű 
dokumentummal vagy dokumentumokkal 
rendelkezzenek és alkalmazzák azt vagy 
azokat. Amennyiben a kritikus fontosságú 
szervezetek intézkedéseket hoztak az (1) 
bekezdésben említett intézkedések 
szempontjából is releváns egyéb uniós jogi 



PE692.636v01-00 12/12 PA\1230406HU.docx

HU

ezeket az intézkedéseket a 
rezilienciafejlesztési tervben vagy az azzal 
egyenértékű dokumentumban vagy 
dokumentumokban is ismertetniük kell.

aktusokban foglalt kötelezettségek alapján, 
ezeket az intézkedéseket a 
rezilienciafejlesztési tervben vagy az azzal 
egyenértékű dokumentumban vagy 
dokumentumokban is ismertetniük kell.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 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 számított három év + 
egy nap elteltével]-tól/-től alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

E rendelkezések hatálybalépése tekintetében reálisabb a 3 éves időkeret.


