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RÖVID INDOKOLÁS

Tekintve, hogy az információs rendszerek elleni esetleges támadások miatt egyre fokozódnak 
az aggályok, határozottan egyetértünk azzal, hogy az információs rendszerek biztonságát 
illetően a tagállamok között jobb információcserére van szükség. Egyre sürgetőbb, hogy a 
tagállamok közötti összehangolt fellépések útján uniós szinten is szembenézzünk az 
információs rendszerek biztonságának kérdésével.

Hangsúlyozzuk, hogy a Bizottság jelentős szerepet játszik a már meglévő kezdeményezések 
előmozdításában és koordinálásában.

A Külügyi Bizottság, valamint a Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság úgy véli, hogy 
nagyon fontos a haladéktalan fellépés és a válaszlépések, kezdeményezések és programok 
uniós szintű koordinációjának sürgős megerősítése. Az információs rendszerek biztonságának 
fokozása érdekében támogatni kell a számítástechnikai katasztrófaelhárító csoportokhoz 
hasonló rendszerek fejlesztését és az összefogottabb koordinációt. 

Egyetértünk azzal, hogy a különböző európai fellépések és kezdeményezések uniós és azon 
belül intézményi szintű integrációja és koordinációja érdekében uniós rendszerbiztonsági 
koordinátort kell kinevezni.

MÓDOSÍTÁSOK

a Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy közelítse 
a tagállamok büntető jogszabályait az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és javítsa a tagállamok igazságügyi 
és egyéb hatóságai – beleértve a 
rendőrséget és egyéb bűnüldözési
szakszolgálatokat – közötti 
együttműködést.

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy közelítse 
a tagállamok büntető jogszabályait az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és javítsa a tagállamok és az Unió
igazságügyi és egyéb hatóságai – így a 
rendőrség és az egyéb bűnüldözési
szakszolgálatok – közötti együttműködést.
Ez a célkitűzés a szervezett bűnözés elleni 
fellépésre, az információs hálózatok 
biztonságának hatékonyabb védelmére, 
valamint a létfontosságú információs 
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hálózatok és adatok védelmére irányuló 
általános uniós stratégia részét képezi.  

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információs rendszerek 
létfontosságú szerepet töltenek be az Unió 
politikai, társadalmi és gazdasági 
életében. A társadalom egyre 
fokozottabban függ ezektől a 
rendszerektől. Jelentős hasznosságuk 
ellenére azonban összetettségük, valamint 
az információs rendszerek elleni 
támadásoknak való kitettségük miatt 
biztonságunkra nézve számos kockázatot 
is hordoznak magukban. Az információs 
rendszerek biztonságának kérdése ezért 
nem szűnő aggály, és arra tagállami és 
uniós szinten is hatékony válaszra van 
szükség. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Növekvő veszélyt jelentenek az 
információs rendszerek elleni támadások, 
különösen a szervezett bűnözésből eredő 
fenyegetések eredményeképpen, és egyre 
nagyobb aggodalmat okoz a tagállamok és 
az Unió kritikus infrastruktúrájának részét 
képező információs rendszerek elleni 
terror- vagy politikai indíttatású támadások 
lehetősége. Ez veszélyezteti a 
biztonságosabb információs társadalom, 
valamint a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség 
megvalósítását, ezért az Európai Unió 

(2) Növekvő veszélyt jelentenek az 
információs rendszerek elleni támadások. 
A támadások származhatnak 
terrorizmusból vagy szervezett 
bűnözésből, és azokat elkövethetik 
államok vagy magánszemélyek. Egyre 
nagyobb aggodalmat okoz a tagállamok és 
az Unió kritikus infrastruktúrájának részét 
képező információs rendszerek elleni 
terror- vagy politikai indíttatású támadások 
lehetősége. Jelentősen növeli az ilyen 
támadások kockázatát az, hogy bizonyos 
jogsértések határokon átívelő jellegűek, 
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szintjén kell fellépni ellene. valamint az, hogy az elkövetők viszonylag 
kis kockázat és költségek mellett jelentős 
bevételhez juthatnak, illetve nagy kárt 
tudnak okozni. Ez veszélyezteti a 
biztonságosabb információs társadalom, 
valamint a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség 
megvalósítását, ezért nem csak az Európai 
Unió, hanem a nemzetközi közösség
szintjén is fel kell lépni ellene.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizonyítékok állnak rendelkezésre 
egyre veszélyesebb, ismétlődő 
támadásokról, amelyeket a tagállamok 
számára, valamint a köz- és magánszféra 
bizonyos feladatai szempontjából kritikus 
információs rendszerek ellen intéztek. Ezt a 
tendenciát egyre kifinomultabb eszközök 
kifejlesztése kíséri, amelyeket a 
bűnelkövetők különféle számítógépes 
támadások indítására használhatnak fel.

(3) Bizonyítékok állnak rendelkezésre 
egyre veszélyesebb, ismétlődő 
támadásokról, amelyeket a tagállamok és 
az Unió számára, valamint a köz- és 
magánszféra bizonyos feladatai, vagy az 
Unió szempontjából kritikus információs 
rendszerek ellen intéznek. Ezt a tendenciát
a számítógépes technológia, és annak 
eredményeképpen egyre kifinomultabb 
eszközök gyors kifejlesztése kíséri, 
amelyeket a bűnelkövetők különféle, 
köztük jelentős gazdasági és társadalmi 
károkozással járó számítógépes támadások 
indítására használhatnak fel.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Mindenre kiterjedő, megbízható és 
független értékelést kell végezni az 
információs rendszerek elleni támadások 
kockázatának általános szintjéről. Az 
uniós intézményeknek ehhez kellene 
igazítaniuk információs rendszereik 
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biztonsági szintjét.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A különböző kezdeményezések, 
programok és fellépések összehangolása 
érdekében uniós szintű koordinációra van 
szükség.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamoknak szankciókat kell 
megállapítaniuk az információs rendszerek 
elleni támadásokra. A megállapított 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

(6) A tagállamoknak az ilyen jellegű 
támadásoktól való elrettentésre és az 
azokkal szembeni fellépésre irányuló, 
szélesebb értelemben vett nemzeti 
stratégiáik részeként szankciókat kell 
megállapítaniuk az információs rendszerek 
elleni támadásokra. A megállapított 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
fenyegetettség határokon átnyúló jellege 
miatt a tagállamoknak a szankciókat össze 
kell hangolniuk, és ezáltal csökkenteniük 
kell a jogsértések szankcionálása közötti 
Unión belüli különbségeket.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Tanácsnak és a Bizottságnak fel 
kell szólítania azokat a tagállamokat, 
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amelyek még nem ratifikálták az Európa 
Tanács számítógépes bűnözésről szóló 
egyezményét, hogy késlekedés nélkül 
tegyék ezt meg.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az információs rendszerek elleni 
támadások megelőzése és az azok elleni 
fellépés érdekében alapvető fontosságú a 
hatóságok, valamint a magánszféra és a 
civil társadalom közötti együttműködés. A 
számítógépet gyakorta használó 
felhasználókról lévén szó, valamint a 
megbízható és jól működő rendszerek 
biztosítására irányuló felelősség 
megosztásának szükségessége miatt 
folyamatos párbeszédre van szükség e 
felekkel. Az adatbiztonságot előtérbe 
helyező mentalitás kialakítása céljából a 
számítógépes rendszerekben érdekelt felek 
körében tudatosítani kell a problémát. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A számítástechnikai rendszereket 
érő támadások elleni védekezéssel 
kapcsolatos közelmúltbeli, például az 
Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 
berkein belül indított kezdeményezéseket 
és projekteket a tagállamok védelmi 
képességeinek fokozása érdekében 
támogatni kell. Szorosabb együttműködést 
kell kialakítani mind az Európai Védelmi 
Ügynökséggel (EDA), mind a NATO 
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Kibervédelmi Kiválósági Együttműködési 
Központjával (CCDCOE), különösen a 
kapacitásépítés és a képzés terén.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ezen irányelv értelmében össze kell 
gyűjteni a bűncselekményekkel 
kapcsolatos adatokat, hogy uniós szinten 
átfogóbb képet lehessen kialakítani a 
problémáról a hatékonyabb válaszlépések 
megtétele érdekében. Az adatok továbbá a 
szakosított ügynökségeket, például az 
Europolt és az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget 
segítenék abban, hogy alaposabban 
felmérjék a számítógépes bűnözés 
mértékét, illetve a hálózat- és 
információbiztonság helyzetét Európában.

(12) Ezen irányelv értelmében össze kell 
gyűjteni a bűncselekményekkel 
kapcsolatos adatokat, hogy uniós szinten 
átfogóbb képet lehessen kialakítani a 
problémáról a hatékonyabb válaszlépések 
megtétele érdekében. A tagállamoknak a 
Bizottság és az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökség 
segítségével fokozniuk kell az információs 
rendszerek elleni támadásokra vonatkozó 
információk megosztását. Az adatok 
továbbá a szakosított ügynökségeket, 
például az Europolt és az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökséget 
segítenék abban, hogy alaposabban 
felmérjék a számítógépes bűnözés mértékét 
és hatását, illetve a hálózat- és 
információbiztonság helyzetét Európában.
A jelenlegi és várható kockázatok jobb 
ismerete révén hatékonyabb döntéseket 
lehet hozni az információs rendszerek 
elleni támadásoktól való elrettentés és az 
azok elleni fellépés, illetve a károk 
csökkentése tekintetében.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az állami és magánszereplők közötti 
és információcserével foglalkozó 
partnerség fontos szerepet játszik az 
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információs rendszerek biztonságának 
fokozásában. A Bizottságnak ezért 
fontolóra kellene vennie annak 
megvalósíthatóságát, hogy keretet vagy 
eszközöket bocsát az állami és 
magánszereplők közötti partnerségek 
rendelkezésére annak érdekében, hogy 
azok az interoperabilitást szolgáló 
információs minőségi normák bevezetése, 
valamint az alapvető jogok tiszteletben 
tartása, a hatalmi ágak elválasztása és a 
demokratikus ellenőrzés biztosítása 
érdekében nemzeti és európai szinten 
együttműködhessenek egymással.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami jogszabályokban az 
információs rendszerek elleni támadások 
területére vonatkozó szabályozottság 
mértékében és módjában fennálló jelentős 
különbségek akadályozhatják a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 
és megnehezíthetik a hatékony rendőrségi 
és igazságügyi együttműködést e területen. 
A modern információs rendszerek 
transznacionális és határok nélküli 
jellegéből adódóan az ilyen rendszerek 
elleni támadások szintén határokon átnyúló 
természetűek, így hangsúlyozottan sürgős 
szükség van a büntető jogszabályok e 
területen történő közelítését célzó további 
intézkedésekre. Emellett az információs 
rendszerek elleni támadások miatt indított 
büntetőeljárások összehangolását 
megkönnyíti majd a joghatóság 
gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása.

(13) A tagállami jogszabályokban az 
információs rendszerek elleni támadások 
területére vonatkozó szabályozottság 
mértékében és módjában fennálló jelentős 
különbségek akadályozhatják a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 
és megnehezíthetik a hatékony rendőrségi 
és igazságügyi együttműködést e területen. 
A modern információs rendszerek 
transznacionális és határok nélküli 
jellegéből adódóan az ilyen rendszerek 
elleni támadások szintén határokon átnyúló 
természetűek, így hangsúlyozottan sürgős 
szükség van a büntető jogszabályok e 
területen történő közelítését célzó, uniós 
szintű további intézkedésekre. Az ENSZ-
hez, a NATO-hoz, az Európa Tanácshoz 
vagy az EBESZ-hez hasonló, a témában 
érintett szervezetekkel, illetve egyéb 
nemzetközi érdekelt felekkel való szoros 
együttműködés révén az Uniónak az 
adathálózati biztonság tekintetében 
szélesebb körű nemzetközi 
együttműködésre kell törekednie. Emellett 
az információs rendszerek elleni 
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támadások miatt indított büntetőeljárások 
összehangolását megkönnyíti majd a 
joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja a különösen az 
Európai Unió alapjogi chartájában 
kifejezésre juttatott alapelveket, beleértve a 
személyes adatok védelmét, a 
véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságát, a tisztességes eljáráshoz való 
jogot, az ártatlanság vélelmét és a 
védelemhez való jogot, valamint a 
bűncselekmények és büntetések 
törvényességének és arányosságának az 
elveit. Ennek az irányelvnek a célja 
különösen az említett jogok és alapelvek 
teljes tiszteletben tartásának biztosítása, 
ezért ezt ennek megfelelően kell 
végrehajtani.

(16) Ez az irányelv, és annak bármilyen 
gyakorlati alkalmazása tiszteletben tartja 
az alapvető jogokat, elsősorban a 
magánélet tiszteletben tartásához fűződő 
jogokat, és betartja a különösen az Európai 
Unió alapjogi chartájában kifejezésre 
juttatott alapelveket, beleértve a személyes 
adatok védelmét, a véleménynyilvánítás és 
a tájékozódás szabadságát, a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, az ártatlanság 
vélelmét és a védelemhez való jogot, 
valamint a bűncselekmények és büntetések 
törvényességének és arányosságának az 
elveit. Ennek az irányelvnek a célja 
különösen az említett jogok és alapelvek 
teljes tiszteletben tartásának biztosítása, 
ezért ezt ennek megfelelően kell 
végrehajtani. Az internet szabad és nyílt 
jellegét ez az irányelv nem sértheti. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Tanácsnak és a Bizottságnak a 
harmadik országokkal folytatott 
tárgyalások és együttműködés során 
ragaszkodnia kell a számítástechnikai 
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bűnözés, többek között az információs 
rendszerek elleni támadások megelőzését 
és az azokkal szembeni fellépést, valamint 
az információs rendszerek biztonságát 
szolgáló minimumelőírásokhoz.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) A Bizottságnak meg kellene találnia 
annak a módját, hogy hogyan lehetne a 
harmadik országok segítségére az 
információs rendszerek biztonságát és 
védelmét szolgáló kapacitások 
bővítésében.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az internet ellenálló képességének és 
stabilitásának, valamint az 
információbiztonság megvalósítására 
irányuló egyéb tevékenységek 
előmozdítása érdekében a Bizottság 
segítséget nyújt a tagállamoknak.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Tanács Tanácsnak pontosítania 
kell, hogy a Politikai és Biztonsági 
Bizottság, valamint egyéb szervei milyen 
szerepet töltenek be az információs 
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rendszereket esetlegesen érő támadások 
elleni fellépésben.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamoknak fokozniuk kell az 
információs rendszerek biztonságát érintő 
információcserét. A Bizottság segítségével 
a tagállamoknak keresniük kell a 
kapcsolatot különösen azokkal a 
harmadik országokkal, ahonnan a 
támadások legtöbbször kiindulnak.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok továbbítják a 
Bizottsághoz az e cikknek megfelelően 
gyűjtött adatokat. Biztosítják továbbá a 
statisztikai jelentések egységes 
áttekintésének a közzétételét.

(3) A tagállamok továbbítják a 
Bizottsághoz az e cikknek megfelelően 
gyűjtött adatokat. Biztosítják továbbá a 
statisztikai jelentések egységes 
áttekintésének az Európai Parlamenthez 
történő benyújtását, és közzétételét.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós kezdeményezések, 
programok és fellépések uniós 
intézményeken belüli integrációja és 
koordinációja érdekében uniós 
rendszerbiztonsági koordinátort kell 
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kinevezni.
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