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• Az új szabályok szerinti védelem tizenegy területre terjed majd ki, köztük a digitális
infrastruktúrára, a víz- és élelmiszer-ellátásra, valamint az egészségügyre

• Az egységes minimumszabályokkal és besorolással csökken az EU sebezhetősége

• Stratégiák nemzeti szinten és jobb kommunikáció a tagállamok között

Oresund híd: az új irányelvvel a hasonló, kritikusan fontos infrastruktúrák biztonságát erősítik meg   © Cinematographer / Adobe Stock
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Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el az EU nélkülözhetetlen
infrastruktúráinak hathatósabb védelméért.
 
A képviselők 595 szavazattal, 17 ellenszavazattal és 24 tartózkodás mellett megerősítették a
Parlament és a Tanács között létrejött megállapodást, amely a kockázatfelmérésre és nemzeti
stratégiákra vonatkozó minimumszabályokat vezet be és egységesíti, hogy mi számít „kritikus
infrastruktúrának”.
 
A védendő ágazatok köre tizenegyre bővül
 
A  szabályozás  a  következő  ágazatokban  szigorítja  a  kritikus  fontosságúnak  minősített
szolgáltatók kockázatértékelési és jelentéstételi kötelezettségeit: energia, közlekedés, banki
szolgáltatások, a pénzügyi piacok infrastruktúrája, digitális infrastruktúra, ivóvíz és szennyvíz,
élelmiszer (az előállítást, a feldolgozást és az ellátást is beleértve), egészségügy, közigazgatás
és űrágazat.
 
Az új  szabályok szerint  a tagállamoknak nemzeti  stratégiát  kell  kidolgozniuk a reziliencia
növelésére, az információcsere megkönnyítéséhez pedig mindegyiküknek ki kell jelölnie egy
kapcsolattartót.  A  tagállamoknak  arra  is  gondot  kell  fordítaniuk,  hogy  a  kulcsfontosságú
szolgáltatóknak  ne  kelljen  többfelé  is  jelentést  tenni  a  hasonló  célú  egyéb  jogszabályi
kötelezettségek miatt és ne keletkezzenek szükségtelen adminisztratív terhek. Az átláthatóság
jegyében az ilyen szolgáltatóknak minden incidensről  vagy zavarról  be kell  számolniuk a
nemzeti  hatóságoknak,  amelyek azután közérdek esetén tájékoztatják a nyilvánosságot.
 
Michal Šimečka (Renew, Szlovákia) jelentéstevő szerint
 
 
„Hogy Európa védelmet tudjon nyújtani, ahhoz az életmódunk szempontjából létfontosságú
rendszerek közös biztonságát is meg kell erősítenünk. Az irányelv 11 ágazatot fed le, így az
éghajlatváltozásból fakadó kihívásokra és az Ukrajna ellen irányuló orosz aggresszió miatt az
Unióban  megnövekedett  szabotázsveszélyre  is  választ  ad.  Az  EU  kritikusan  fontos
infrastruktúráinak  ellenállónak  kell  lenniük  az  ilyen  fenyegetésekkel  szemben.”
 
A vitában nem szólalt fel magyar képviselő.
 
Háttér
 
A kritikus infrastruktúrákról szóló korábbi irányelv hatálya alá csak az energia és a közlekedés
tartozott.  Az Európai Parlament a terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításait
értékelő állásfoglalásában az irányelv átdolgozását kérte 2018-ban. A társjogalkotók ügyeltek
arra,  hogy  az  új  szabályok  összhangban  legyenek  a  nemrégiben  elfogadott  NIS  2
kiberbiztonsági  irányelv  követelményeivel.
 

Sajtóközlemény

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220627IPR33920/protecting-essential-infrastructure-deal-on-new-rules-with-broader-scope
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0114
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0512_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0512_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220513IPR29501/cybersecurity-deal-with-council-to-strengthen-eu-wide-resilience
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220513IPR29501/cybersecurity-deal-with-council-to-strengthen-eu-wide-resilience


Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2022.11.22.)
A vita felvételről (2022.11.22.)
A név szerinti szavazás eredménye itt lesz látható (2022.11.22.)
Az eljárás adatai (angolul)
EP kutatószolgálat: A kritikusan fontos létesítmények ellenálló képessége (2022.11.16.,
angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20221122&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0365(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738212/EPRS_ATA(2022)738212_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738212/EPRS_ATA(2022)738212_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Justice
https://twitter.com/Europarl_HU

