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RÖVID INDOKOLÁS

MÓDOSÍTÁS

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 itt tárgyalt irányelv célkitűzése, 
hogy közelítse a tagállamok büntető 
jogszabályait az információs rendszerek 
elleni támadások terén, és javítsa a 
tagállamok igazságügyi és egyéb hatóságai 
– így a rendőrség és az egyéb bűnüldözési 
szakszolgálatok – közötti együttműködést.

(1) Az itt tárgyalt irányelv célkitűzése, 
hogy közelítse a tagállamok büntető 
jogszabályait az információs rendszerek 
elleni támadások terén, és javítsa a 
tagállamok igazságügyi és egyéb hatóságai 
– így a rendőrség és az egyéb bűnüldözési 
szakszolgálatok –, a Bizottság és az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség közötti együttműködést, egy 
közös és átfogó uniós megközelítés 
érdekében.

Or. en

Módosítás 2

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 

(2) Az Unióban található információs 
rendszerek működésére nézve, és 
globálisan is 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 
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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.

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, valamint 
nemzetközi szinten, például az Európa 
Tanács számítógépes bűnözésről szóló 
2001. évi egyezménye révén.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Bizonyítékok állnak rendelkezésre 
egyre veszélyesebb, ismétlődő 
támadásokról, amelyeket a tagállamok, 
illetve 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 
elvesztése révén. Különösen az innovatív 
kkv-k a legérintettebbek, amelyek az 
információs rendszerek megfelelő 
működésétől és hozzáférhetőségétől 
függenek, ugyanakkor az 
információbiztonságra potenciálisan 
kevesebb forrást tudnak biztosítani. Ezt a 
tendenciát egyre kifinomultabb eszközök 
kifejlesztése kíséri, amelyeket a 
bűnelkövetők különféle informatikai 
támadások indítására használhatnak fel.

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamoknak szankciókat kell 
megállapítaniuk az információs rendszerek 
elleni támadásokat illetően. Ezeknek a 
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 célzó intézkedéseken 
túlmenően a tagállamoknak szankciókat 
kell megállapítaniuk az információs 
rendszerek elleni támadásokat illetően.
Ezeknek a szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 5

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 
egyezmény szolgál a számítástechnikai 
bűnözés, többek között az információs 
rendszerek elleni támadások leküzdésének 
jogi referenciakeretéül. Ez az irányelv az 
említett egyezményre épül.

(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 
egyezmény szolgál a számítástechnikai 
bűnözés, többek között az információs 
rendszerek elleni támadások leküzdésének 
jogi referenciakeretéül. Ez az irányelv
figyelembe veszi az említett egyezmény 
vonatkozó rendelkezéseit.

Or. en
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Módosítás 6

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 célzó 
intézkedésekre, például, hogy az 
információs rendszer alkalmas legyen 
arra, hogy megakadályozza az irányelvben 
meghatározott bűncselekményeket, vagy 
hogy az ilyen tevékenységekre használt 
eszközöket eltávolítsák róluk. Továbbá
nem kívánja büntetőjogi felelősség alá 
vonni azokat a cselekményeket,
amelyeknél az irányelvben felsorolt 
bűncselekmények objektív kritériumai 
teljesülnek, de a cselekményt nem jogsértő 
szándékkal követték el, mint például az 
információs rendszerek jóváhagyott 
tesztelése vagy védelme.

Or. en

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. 

Módosítás 7

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, egy 
rugalmas mechanizmusra van szükség 
ahhoz, hogy a jövőbeni fejlesztéseket 



PA\877128HU.doc 7/9 PE472.192v01-00

HU

adaptálni lehessen, és ez az irányelvnek az 
adatgyűjtésre és információcserére 
vonatkozó rendelkezései révén teljesül, 
valamint a Bizottság azon 
kötelezettségére, hogy az irányelv 
alkalmazásáról rendszeresen jelentést 
készít, és amennyiben szükséges, 
javaslatokat tesz, ez akár az irányelv 
hatáskörének kiterjesztéséhez is vezethet. 
A jövőbeni fejlesztések alá 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. 

Or. en

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. 

Módosítás 8

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.

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a 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 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 
tagállamnak.

Or. en

Módosítás 10

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 egységes 
áttekintésének a közzétételét.

Or. en

Módosítás 11

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 

(1) Az összes érdekelt féllel való 
konzultációt követően a Bizottság az ezen 
irányelv tagállami alkalmazásáról – az 
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Európai Parlamentnek és a Tanácsnak [AZ 
ELFOGADÁSTÓL SZÁMÍTOTT NÉGY 
ÉV] elteltével és azt követően 
háromévente.

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 Unión belüli hatékonyabb 
végrehajtást teszik lehetővé az 
információs rendszerek elleni támadások 
területén, beleértve az olyan műszaki 
megoldásokat, amelyek 
megakadályozhatják vagy mérsékelhetik 
az ilyen támadásokat. 

Or. en


