
AD\883144HU.doc PE472.192v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2010/0273(COD)

11.11.2011

VÉLEMÉNY
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvjavaslatról
(COM(2010)0517 – C7-0293/2010 – 2010/0273(COD))

A vélemény előadója: Christian Ehler



PE472.192v02-00 2/19 AD\883144HU.doc

HU

PA_Legam



AD\883144HU.doc 3/19 PE472.192v02-00

HU

MÓDOSÍTÁSOK

A Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

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) A szervezett bűnözés elleni küzdelmet, 
a számítógépes hálózatok ellenállásának 
növelését, a kritikus informatikai 
infrastruktúrák és adatok védelmét 
szolgáló általános uniós stratégia részét 
képező, itt tárgyalt 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, az egyéb 
bűnüldözési szakszolgálatokat –, továbbá a 
Bizottság, az Eurojust, az Europol, a 
nemzeti számítástechnikai 
katasztrófaelhárító csoportok és az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség közötti együttműködést egy
közös és átfogó uniós megközelítés 
érdekében.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az információs rendszerek a 
politikai, társadalmi és gazdasági 
interakció kulcstényezői Európában. A 
társadalom nagy- és egyre növekvő 
mértékben függ az ilyen rendszerektől. E 
rendszerek zökkenőmentes működése és 
biztonsága Európában létfontosságú a 
belső piac fejlődése és a versenyképes és 
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innovatív gazdaság szempontjából. 
Ugyanakkor miközben az információs 
rendszerek hatalmas előnyökkel járnak, 
biztonságunkra nézve számos kockázatot 
is hordoznak összetettségük és a 
számítógépes bűnözés különböző 
típusainak való kiszolgáltatottságuk 
következtében. Az információs rendszerek 
biztonsága így állandó figyelmet követel, 
és szükségessé teszi a tagállamok és az 
Unió hatékony válaszintézkedéseit.

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 
szintjén kell fellépni ellene.

(2) Információs rendszerek elleni 
támadásokat a legkülönfélébb szereplők, 
köztük terroristák, a szervezett bűnözés 
csoportjai, országok vagy elszigetelt 
egyének indíthatnak. Növekvő veszélyt 
jelentenek az uniós és a globális 
információs rendszerek működésére, és 
egyre nagyobb aggodalmat okoz a 
tagállamok és az Unió kritikus 
infrastruktúrájának részét képező 
információs rendszerek elleni terror- vagy 
politikai indíttatású támadások lehetősége. 
Bizonyos bűncselekmények határokon 
átnyúló jellege és az elkövetőkre háruló 
viszonylag alacsony kockázat és költség 
együtt a megszerezhető hatalmas 
haszonnal és a kárral, amelyet a 
támadások okozhatnak, jelentős 
mértékben növeli e fenyegetettséget. Ez 
veszélyezteti a biztonságosabb információs 
társadalom, valamint a szabadságon, a 
demokrácián, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megvalósítását, aláássa az európai 
egységes digitális piac megteremtését, 
ezért az Európai Unió szintjén kell fellépni 
ellene, valamint nemzetközi szinten, 
például az Európa Tanács számítógépes 
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bűnözésről szóló 2001. évi egyezménye 
révén.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az európai hálózatok vagy 
információs rendszerek elleni legutóbbi 
informatikai támadások jelentős 
gazdasági és biztonsági kárt okoztak az 
Uniónak.

Indokolás

Utalás az európai intézmények elleni 2011. márciusi informatikai támadásokra, valamint az 
európai kibocsátáskereskedelmi rendszer többszöri feltörésére, amelynek következtében több 
millió euró értékben loptak el kibocsátási egységeket.

Módosítás 5

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, többek 
között elosztott szolgáltatásbénító
támadásokról, amelyeket nemzetközi 
szervezetek, országok és az Unió számára, 
valamint a köz- és magánszféra bizonyos 
feladatai szempontjából kritikus 
információs rendszerek ellen intéztek. Az 
efféle támadások jelentős gazdasági 
károkat okozhatnak, az információs 
rendszerek és a kommunikáció 
megszakítása, és a kereskedelmi 
szempontból fontos bizalmas információ 
vagy más adatok elvesztése, illetve 
megváltoztatása révén. Különösen az 
innovatív kkv-k a legérintettebbek, 
amelyek az információs rendszerek 
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megfelelő működésétől és 
hozzáférhetőségétől függenek, 
ugyanakkor az információbiztonságra 
potenciálisan kevesebb forrást tudnak 
biztosítani. Ezt a tendenciát az információs 
technológia gyors fejlődése és ebből 
adódóan az egyre kifinomultabb eszközök 
kifejlesztése kíséri, amelyeket a 
bűnelkövetők különféle számítógépes 
támadások indítására használhatnak fel, 
amelyek közül néhány jó eséllyel 
gazdasági és társadalmi károkat okozhat.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kerethatározat alkalmazása során a 
tagállamok következetes szemléletének 
biztosítása érdekében fontos a közös 
meghatározások kialakítása e téren, 
különösen az információs rendszerek és a 
számítógépes adatok vonatkozásában.

(4) A kerethatározat alkalmazása során a 
tagállamok következetes és egységes
szemléletének biztosítása érdekében 
alapvető a közös meghatározások 
kialakítása e téren, különösen az 
információs rendszerek és a számítógépes 
adatok, továbbá az információs 
rendszereket és a számítógépes adatokat 
érintő bűncselekmények vonatkozásában.

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 tagállamok, az Unió és a 
magánszektor által hozott, az információs 
rendszerek biztonságának és 
integritásának növelését, valamint a 
támadások megakadályozását és hatásuk 
minimalizálását szolgáló intézkedéseken 
túlmenően a tagállamoknak az ilyen 
támadások megakadályozása érdekében 
hatékony intézkedéseket és harmonizált 
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szankciókat kell megállapítaniuk az 
információs rendszerek elleni támadásokat 
illetően, és ezeket tágabb nemzeti 
stratégiák keretében kell elfogadniuk, 
hogy e támadásokat elhárítsák, és velük 
szemben felvegyék a küzdelmet. A 
megállapított szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. Tekintettel a fenyegetések 
gyakran határokon átnyúló jellegére, a 
tagállamok által alkalmazott szankciók és 
büntetések konvergenciájára van szükség, 
amelynek célja a tagállamok közötti 
eltérések csökkentése az Unión belül 
elkövetett bűncselekmények kezelése 
terén.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamoknak, az Uniónak és a 
magánszektornak az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséggel 
együttműködve intézkedéseket kell hoznia 
az információs rendszerek biztonságának 
és integritásának növelése, a támadások
megelőzése és a támadások hatásainak 
minimálisra csökkentése érdekében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Tanács 2008. november 27–28-i 
következtetése jelezte, hogy a 
tagállamokkal és a Bizottsággal közösen új 
stratégiát kell kidolgozni, figyelembe véve 
az Európa Tanács számítógépes bűnözésről 
szóló 2001. évi egyezményét. Ez az 

(8) A Tanács 2008. november 27–28-i 
következtetése jelezte, hogy a 
tagállamokkal és a Bizottsággal közösen új 
stratégiát kell kidolgozni, figyelembe véve 
az Európa Tanács számítógépes bűnözésről 
szóló 2001. évi egyezményét. A 
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egyezmény szolgál a számítástechnikai 
bűnözés, többek között az információs 
rendszerek ellentámadások leküzdésének 
jogi referenciakeretéül. Ez az irányelv az 
említett egyezményre épül.

Tanácsnak és a Bizottságnak 
szorgalmaznia kell, hogy az összes olyan 
tagállam, amely még nem ratifikálta az 
egyezményt, ezt haladéktalanul tegye meg. 
Ez az egyezmény szolgál a 
számítástechnikai bűnözés, többek között 
az információs rendszerek ellentámadások 
leküzdésének jogi referenciakeretéül. Ez az 
irányelv figyelembe veszi az említett 
egyezmény vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ez az irányelv nem kívánja 
büntetőjogi felelősség alá vonni azokat a 
cselekményeket, amelyeket nem jogsértő 
szándékkal követtek el, mint például az 
információs rendszerek jóváhagyott 
tesztelése vagy védelme. 

(10) Ez az irányelv nem terjed ki az 
információs rendszerek biztonságát 
szolgáló intézkedésekre, például hogy az 
információs rendszer alkalmas legyen az 
irányelvben meghatározott 
bűncselekmények megakadályozására 
vagy az ilyen tevékenységekre használt 
vagy használni tervezett eszközök 
eltávolítására. Továbbá nem kívánja 
büntetőjogi felelősség alá vonni azokat a 
cselekményeket, amelyek esetében az 
irányelvben felsorolt bűncselekmények 
objektív kritériumai teljesülnek, de a 
cselekményt nem jogsértő szándékkal 
követték el, mint például az információs 
rendszerek jóváhagyott tesztelése vagy 
védelme. 

Indokolás

Figyelembe véve a rosszindulatú és nem rosszindulatú hozzáférés (automatikus frissítések 
stb.) közötti gyakran homályos határvonalat, a módosítás célja világossá tenni, hogy például 
a vírusirtó szoftverek vagy víruseltávolító eszközök működése vagy a fertőzött eszközök 
karanténba helyezése teljes mértékben az irányelv hatályán kívül esik. 
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ez az irányelv megerősíti az olyan, 
információcserére használt hálózatok 
fontosságát, mint amilyen a G8 és az 
Európa Tanács kapcsolattartó pontjainak a 
hét minden napjának 24 órájában működő 
hálózata, amelyek azonnali segítséget 
nyújtanak az információs rendszereket és 
adatokat érintő bűncselekményekkel 
kapcsolatos nyomozásokhoz vagy 
eljárásokhoz, illetve a bűncselekményekkel 
kapcsolatos bizonyítékok elektronikus 
formában történő gyűjtéséhez. A 
nagyszabású támadások végrehajtásának 
sebességét figyelembe véve minden 
tagállamnak képesnek kell lennie arra, 
hogy haladéktalanul válaszoljon a 
kapcsolattartó pontok hálózatától érkező 
kérésekre. A segítségnyújtás magában 
foglalja a következő intézkedések 
elősegítését vagy közvetlen elvégzését: 
technikai tanácsadás, adatok megőrzése, 
bizonyítékok gyűjtése, jogi információk 
nyújtása és a gyanúsítottak hollétének a 
megállapítása.

(11) Ez az irányelv megerősíti az olyan, 
információcserére használt hálózatok 
fontosságát, mint amilyen a G8 és az 
Európa Tanács kapcsolattartó pontjainak a 
hét minden napjának 24 órájában működő 
hálózata, amelyek azonnali segítséget 
nyújtanak az információs rendszereket és 
adatokat érintő bűncselekményekkel 
kapcsolatos nyomozásokhoz vagy 
eljárásokhoz, illetve a bűncselekményekkel 
vagy bűncselekmények elkövetésének 
szándékával kapcsolatos bizonyítékok 
gyűjtéséhez. A nagyszabású támadások 
végrehajtásának sebességét figyelembe 
véve minden tagállamnak, az Európai 
Uniónak és az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek
képesnek kell lennie arra, hogy 
haladéktalanul és hatékonyan válaszoljon 
a kapcsolattartó pontok hálózatától érkező 
kérésekre. A segítségnyújtás magában 
foglalja a következő intézkedések 
elősegítését vagy közvetlen elvégzését: 
technikai segítségnyújtás, többek között az 
információs rendszer funkcióinak 
helyreállítására vonatkozóan, adatok 
megőrzése a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos elvekkel összhangban, 
bizonyítékok gyűjtése, jogi információk 
nyújtása, a veszélyeztetett és/vagy a 
megszerzett információk beazonosítása és 
a gyanúsítottak hollétének és 
személyazonosságának a megállapítása.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) az információs rendszerek elleni 
támadások megelőzése és leküzdése során 
nagyon fontos, hogy a hatóságok 
együttműködjenek a magánszférával és a 
civil társadalommal. Folyamatos 
párbeszédet kell kialakítani ezekkel a 
partnerekkel, mivel széles körben igénybe 
veszik az információs rendszereket, 
valamint azért, mert a rendszerek stabil és 
megfelelő működése érdekében meg kell 
osztani a felelősséget. Az informatikai 
biztonság kultúrájának megteremtéséhez 
fontos, hogy valamennyi érdekelt fél 
figyelmét felhívjuk az információs 
rendszerek tudatos alkalmazására.

Módosítás 13

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 
támogatásával fokozniuk kell az 
információs rendszerek elleni 
támadásokkal kapcsolatos 
információcserét. Az adatok továbbá a 
szakosított testületeket és ügynökségeket, 
például a tagállami CERT-eket, az 
Europolt és az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséget 
segítenék abban, hogy alaposabban 
felmérjék a számítógépes bűnözés 
mértékét, illetve a hálózat- és 
információbiztonság helyzetét az Unióban, 
és támogassák a tagállamokat az 
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információs rendszerek biztonságát érintő 
eseményekre adandó válaszintézkedések 
elfogadásában. A jelenlegi és jövőbeli 
kockázatok megfelelőbb ismerete elősegíti, 
hogy az információs rendszerek elleni 
támadások által okozott károk 
megakadályozására, leküzdésére vagy 
korlátozására vonatkozóan megfelelőbb 
döntések szülessenek.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Míg a büntetőjogban ennek az 
irányelvnek szigorú követelményeknek 
kell megfelelnie a jogbiztonság és az 
előreláthatóság tekintetében, ahhoz, hogy 
hozzá lehessen igazítani a jövőbeni 
fejlesztésekhez, ami elvezethet az irányelv 
hatályának kiterjesztéséhez is, rugalmas 
mechanizmusra van szükség, ami az 
irányelvnek az adatgyűjtésre és 
információcserére vonatkozó 
rendelkezései, valamint a Bizottság azon 
kötelezettsége révén teljesül, hogy az 
irányelv alkalmazásáról rendszeresen 
jelentést kell készítenie, és amennyiben 
szükséges, javaslatokat kell tennie. A 
jövőbeni fejlesztések közé tartoznak az 
olyan technológiai fejlesztések, amelyek 
például az információs rendszerek elleni 
támadások területén hatékonyabb 
végrehajtást tesznek lehetővé, vagy 
amelyek megkönnyítik az ilyen támadások 
megelőzését vagy enyhítését. 

Indokolás

Jóllehet a büntetések bevezetését értékelik, a számítástechnikai bűnözés legyőzését célzó 
átfogó uniós megközelítésnek nemcsak a hatékony bűnüldözésre kell összpontosítani, hanem 
olyan stratégiák és eszközök kidolgozására, amelyek ezeket a bűncselekményeket 
megakadályozzák. 
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek 
stratégiai szerepet kell játszania a 
tagállamok és az uniós intézmények 
erőfeszítéseinek összehangolásában. Az 
Ügynökséget meg lehet bízni például a 
köztük zajló információcsere 
felügyeletével, és így egyetlen 
kapcsolattartó pontként, illetve az Unió 
számítógépes biztonságát érintő 
események nyilvántartójaként működne. 
Az ezen irányelvben említett 
bűncselekményekre vonatkozó adatok 
összegyűjtésével is meg lehet bízni az 
Ügynökséget, valamint azzal, hogy az 
adatok alapján készítsen jelentéseket az 
információs rendszerek és a 
számítástechnikai adatok biztonságának 
az Unió egészében kialakult helyzetéről.

Módosítás 16

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 

(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 
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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.

szükség van a nemzeti büntető 
jogszabályok e területen történő közelítését 
célzó, uniós szintű további intézkedésekre. 
Az Uniónak a hálózati és információs 
rendszerek biztonsága terén 
hasonlóképpen fokoznia kell a nemzetközi 
együttműködést, és abba be kell vonnia 
minden érintett nemzetközi partnert.
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.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv meghatározza a 
bűncselekményi tényállásokat az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és létrehozza az ilyen 
bűncselekményekre vonatkozó büntetési 
tételekhez kapcsolódó szabályozási 
minimumokat. További célja, hogy közös 
rendelkezéseket vezessen be ezen a
területen az említett támadások megelőzése 
és az európai büntetőjogi együttműködés 
javítása érdekében.

Ezen irányelv meghatározza a 
bűncselekményi tényállásokat az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és létrehozza az ilyen 
bűncselekményekre vonatkozó büntetési 
tételekhez kapcsolódó harmonizált
szabályozási minimumokat. További célja, 
hogy közös rendelkezéseket vezessen be az 
említett támadások megelőzése és az 
ellenük való küzdelem, valamint az e
területen – különösen a büntetőjog 
vonatkozásában – megvalósuló európai 
együttműködés javítása érdekében.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „jogosulatlanul”: olyan módon történő d) „jogosulatlanul”: olyan módon történő 
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hozzáférés vagy beavatkozás a rendszerbe, 
amelyet a rendszernek vagy a rendszer 
részének tulajdonosa vagy egyéb jogosultja 
nem engedélyezett, vagy amelyet a nemzeti 
jogszabályok nem tesznek lehetővé.

hozzáférés vagy beavatkozás a rendszerbe, 
amelyet a rendszernek vagy a rendszer 
részének tulajdonosa vagy egyéb jogosultja 
nem engedélyezett, vagy amelyet a nemzeti 
vagy az uniós jogszabályok nem tesznek 
lehetővé.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan számítógépes jelszavak, 
hozzáférési kódok vagy hasonló adatok, 
amelyekkel egy információs rendszerhez 
vagy annak egy részéhez hozzá lehet férni.

b) olyan számítógépes jelszavak, 
hozzáférési kódok, digitális vagy fizikai 
biztonsági tokenek vagy hasonló adatok, 
amelyekkel egy információs rendszerhez 
vagy annak egy részéhez hozzá lehet férni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy bűncselekménynek minősüljön az 
azonosító adatok olyan személyeknek 
történő engedély nélküli továbbítása, 
akiknek célja a 3–7. cikkben említett 
bármely tevékenység folytatása.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy ha a 
3–7. cikk szerinti jogsértést egy olyan 
személy követi el, akinek alkalmazotti 
minőségében hozzáférése van az 
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információs rendszerek részét képező 
biztonsági rendszerekhez, akkor az 
súlyosbító körülménynek és 
bűncselekménynek minősüljön.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 3–6. 
cikkben említett bűncselekményekért járó 
szabadságvesztés maximális időtartama 
legalább öt év legyen, amennyiben azokat 
olyan eszközök felhasználásával követték 
el, amelyek jelentős számú információs 
rendszert érintő, vagy például a 
megszakadó rendszerszolgáltatásokból, a 
költségekből és a személyes adatok 
elvesztéséből kifolyólag tetemes kárt 
okozó támadások indítására alkalmasak.

(2) A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 3–6. 
cikkben említett bűncselekményekért járó 
szabadságvesztés maximális időtartama 
legalább öt év legyen, amennyiben azokat 
olyan eszközök felhasználásával követték 
el, amelyek jelentős számú információs 
rendszert érintő, vagy például a 
megszakadó rendszerszolgáltatásokból, a 
költségekből és a személyes vagy 
különleges adatok elvesztéséből kifolyólag 
tetemes kárt okozó támadások indítására 
alkalmasak.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan jogi személy javára követték el, 
amelynek az érintett tagállam területén 
van a székhelye.

c) az érintett tagállam területén bejegyzett
jogi személy javára követték el.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok igénybe veszik a 3–8. (1) A tagállamok a 3–8. cikkben említett 
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cikkben említett bűncselekményekre 
vonatkozó információk cseréjének céljából 
és az adatvédelmi szabályokkal 
összhangban, a meglévő, a hét minden 
napjának 24 órájában rendelkezésre álló 
operatív kapcsolattartó hálózatot. A 
tagállamoknak továbbá olyan eljárásokat 
kell biztosítaniuk, amelyek segítségével 
legfeljebb nyolc órán belül válaszolni 
tudnak a sürgős kérésekre. A válasznak 
tartalmaznia kell legalább azt, hogy 
tudják-e teljesíteni a segítségkérést, és ha 
igen, milyen formában, illetve mikor.

bűncselekményekre vonatkozó információk 
cseréjének céljából és az adatvédelmi 
szabályokkal összhangban gondoskodnak 
saját operatív nemzeti kapcsolattartó pont 
létrehozásáról, és igénybe veszik a 
meglévő, a hét minden napjának 24 
órájában rendelkezésre álló operatív 
kapcsolattartó hálózatot, valamint 
továbbítják az ilyen információkat a 
Bizottságnak és az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek. A 
tagállamoknak továbbá olyan eljárásokat 
kell biztosítaniuk, amelyek segítségével 
legfeljebb nyolc órán belül válaszolni 
tudnak a sürgős kérésekre. A válasznak 
hatékonynak kell lennie, és adott esetben 
magában kell foglalnia a következő 
intézkedések megkönnyítését vagy 
közvetlen végrehajtását: technikai 
tanácsadás, többek között az információs 
rendszer funkcióinak helyreállítására 
vonatkozóan, adatok megőrzése a 
személyes adatok védelmével kapcsolatos 
elvekkel összhangban, bizonyítékok 
gyűjtése, jogi információk nyújtása és a
gyanúsítottak hollétének és 
személyazonosságának a megállapítása. A 
kapcsolattartó pontoknak jelezniük kell, 
hogy a segítségkérést milyen formában és 
határidővel tudják teljesíteni.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot 3–8. cikkben említett 
bűncselekményekre vonatkozó 
információk cseréjére kijelölt 
kapcsolattartó pontjukról. A Bizottság 
továbbítja ezeket az információkat a többi 
tagállamnak.

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot, az Eurojustot és az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséget a 3–8. cikkben említett 
bűncselekményekre vonatkozó 
információk cseréjére kijelölt 
kapcsolattartó pontjukról. A Bizottság 
továbbítja ezeket az információkat a többi 
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tagállamnak.

Módosítás 26

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 Europolhoz és az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséghez az e cikknek megfelelően 
gyűjtött adatokat, biztosítják továbbá a 
statisztikai jelentések időszakosan történő, 
egységes áttekintésének a közzétételét.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az ezen irányelv tagállami 
alkalmazásáról – az esetleges javaslatokat 
is tartalmazó – jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak [AZ 
ELFOGADÁSTÓL SZÁMÍTOTT NÉGY 
ÉV] elteltével és azt követően 
háromévente.

(1) Az összes érdekelt féllel való 
konzultációt követően a Bizottság az ezen 
irányelv tagállami alkalmazásáról – az 
esetleges javaslatokat is tartalmazó –
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak [AZ ELFOGADÁSTÓL 
SZÁMÍTOTT NÉGY ÉV] elteltével és azt 
követően háromévente. Valamennyi 
jelentés megállapítja, és bármely 
szükséges javaslatra tekintettel figyelembe 
is veszi azokat a műszaki megoldásokat, 
amelyek az információs rendszerek elleni 
támadások esetében lehetővé teszik az 
Unión belüli hatékonyabb végrehajtást, 
beleértve az olyan műszaki megoldásokat, 
amelyek megakadályozhatják vagy 
enyhíthetik az ilyen támadásokat.

Módosítás 28

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

(2) A tagállamok továbbítják a Bizottság 
részére az (1) bekezdésben említett 
jelentésnek az elkészítéséhez szükséges 
valamennyi információt. Az értesítésnek 
tartalmaznia kell az ezen irányelv 
végrehajtása során elfogadott jogalkotási és 
nem jogalkotási intézkedések a részletes 
ismertetését.

(2) A tagállamok és az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökség 
továbbítják a Bizottság részére az (1) 
bekezdésben említett jelentésnek az 
elkészítéséhez szükséges valamennyi 
információt. Az értesítésnek tartalmaznia 
kell az ezen irányelv végrehajtása során 
elfogadott jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedések a részletes ismertetését.
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