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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme. Eredmények és következő lépések: a 
globális kiberbiztonság felé” című dokumentumról
(2011/2284(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Új digitális menetrend kialakítása Európa számára: 2015.eu” című, 2010. 
május 5-i állásfoglalására1,

– tekintettel „Az internet szabályozása: a következő lépések” című, 2010. június 15-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a „Széles sávú hozzáférés Európában: beruházás a digitális technológia által 
vezérelt növekedésbe” című, 2011. július 6-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel az információs és kommunikációs technológiákban (ikt) rejlő lehetőségek csak 
akkor szolgálhatnak teljes mértékben a gazdaság és a társadalom fejlesztésére, ha a 
felhasználók hisznek és bíznak azok biztonságában és ellenálló képességében, valamint ha 
a kibertérben ténylegesen érvényesülnek az olyan témákkal kapcsolatos jogszabályok, 
mint a személyes adatok védelme és a szellemitulajdon-jogok;

B. mivel a rendkívül biztonságos és rugalmas ikt-hálózatok, -szolgáltatások és -technológiák 
kifejlesztése versenyképesebbé teszi az Unió gazdaságát;

C. mivel a legutóbbi kiberbiztonsági események, hálózati zavarok, valamint az uniós 
intézmények és a tagállamok információs infrastruktúrája elleni számítógépes támadások 
is azt igazolják, hogy teljes körű nemzetközi együttműködés alapján kell létrehozni a 
kritikus informatikai infrastruktúrák védelmének szilárd, innovatív és hatékony 
rendszerét;

1. örvendetesnek tartja, hogy a tagállamok végrehajtják a kritikus informatikai 
infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programot, beleértve a kritikus 
infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatának (CIWIN) létrehozását is;

2. megjegyzi, hogy 2008/114/EK irányelv4 végrehajtása óta kedvező fejlemények 
következtek be, és az irányelv hatályának különösen az ikt-ágazat bevonásával és olyan 
területek figyelembevételével történő kiterjesztésére hív fel, mint például a pénzügyi 
szolgáltatások, egészségügy, élelmiszer- és vízellátási rendszerek, nukleáris kutatás és ipar 

                                               
1 HL C 81. E, 2011.3.15., 45. o.
2 HL C 236. E, 2011.8.12., 33. o.
3 P7_TA(2011)0322.
4 HL L 345., 2008.12.23., 75. o.
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(amennyiben ezekre nem vonatkoznak egyedi rendelkezések); az a véleménye, hogy 
ezeknek az ágazatoknak szintén a CIWIN által alkalmazott, horizontális megközelítés 
részét kell képezniük;

3. tekintettel arra, hogy a kritikus informatikai infrastruktúrák nemzeti és uniós védelme 
szorosan összekapcsolódik és nagymértékben függ egymástól, kényes, stratégiai és 
bizonytalan téma, a szolgáltatás megzavarásával, a biztonsági incidensekkel, a 
megsemmisítésre irányuló kísérletekkel vagy támadásokkal, például a megosztott 
szolgáltatás-megtagadással szembeni védelem érdekében az ellenálló képességre 
vonatkozó minimumszabványok rendszeres frissítésére szólít fel;

4. javasolja, hogy minden uniós kritikus informatikai infrastruktúrára vonatkozóan 
üzemeltetői biztonsági tervet vagy azzal egyenértékű intézkedést vezessenek be, és hogy 
biztonsági összekötő tisztviselőket nevezzenek ki;

5. szorgalmazza, hogy az ENISA évente koordináljon és valósítson meg uniós szinten 
internetbiztonsági figyelemfelkeltő hónapot, hogy a tagállamok és az uniós polgárok 
különösen figyeljenek oda a kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre;

6. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre kiberbiztonsági vészhelyzeti terveket, 
amelyeknek olyan kulcsfontosságú elemeket kell tartalmazniuk, mint például megfelelő 
kapcsolattartó pontok, valamint segítségnyújtásra, elszigetelésre és javításra vonatkozó 
rendelkezések a határokon átnyúló jelentőségű hálózati zavarok vagy számítógépes 
támadások esetén; megjegyzi, hogy a tagállamoknak megfelelő nemzeti szintű 
koordinációs mechanizmusokat/struktúrákat is be kell vezetniük, amelyek elősegítik az 
illetékes nemzeti hatóságok közötti hatékonyabb koordináció biztosítását, és 
intézkedéseiket következetesebbé teszik;

7. javasolja, hogy a Bizottság indítványozzon kötelező intézkedéseket a 
minimumszabványok előírására és a nemzeti számítógépes vészhelyzeteket elhárító 
csoportok (CERT-ek) közötti koordináció javítására;

8. üdvözli a Bizottságnak az európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer 2013-
ig történő kiépítésére vonatkozó kezdeményezését;

9. örvendetesnek tartja, hogy több, a Bizottság által kezdeményezett konzultációra került sor 
az érdekeltekkel az internetbiztonságról és a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelméről, beleértve az európai ellenálló képesség javításáért felelős állami-magán 
partnerséget és a 2011. évi digitális közgyűlést; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tegyen 
további erőfeszítéseket az egyetemek és az ikt-felhasználók szervezetei vonatkozásában 
annak szorgalmazására, hogy vállaljanak aktívabb szerepet, valamint hogy segítse elő a 
kiberbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos konstruktív, többoldalú párbeszédet;

10. üdvözli a tagállamok európai fóruma által az uniós kritikus infrastruktúra – középpontban 
a vezetékes és a mobiltávközléssel – meghatározására vonatkozó ágazatspecifikus 
kritériumok megállapítása, valamint az internet ellenálló képességével és stabilitásával 
kapcsolatos uniós alapelvek és iránymutatások megvitatása kapcsán végzett munkát, és 
várakozással tekint a tagállamok közötti konszenzus kiépítésének folytatása elé;
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11. felkéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2012 végéig javasoljon egyértelmű terminológián 
alapuló, átfogó internetbiztonsági uniós stratégiát; véleménye szerint az internetbiztonsági 
stratégiának egy olyan kibertér létrehozására kell törekednie, amely – egy biztonságos és 
ellenálló képességgel rendelkező infrastruktúrával a háttérben – elősegíti az innovációt, az 
információ szabad áramlását és a prosperitást, valamint biztosítja a magánélet és más 
polgári szabadságjogok védelmét; fenntartja, hogy a stratégiának részletesen meg kell 
határoznia az alapelveket, célokat, módszereket, eszközöket és politikákat (belső és külső 
szinten is), amelyek szükségesek a biztonságos, folyamatos, szilárd és ellenállóképes –
akár kritikus infrastruktúrával, akár általános internethasználattal kapcsolatos –
szolgáltatás biztosítására irányuló nemzeti és uniós erőfeszítések ésszerűsítéséhez;

12. felkéri a Bizottságot, hogy javasoljon a kritikus ágazatokban (információs és 
kommunikációs technológiák, pénzügyi szolgáltatások, energiaellátás, közlekedés, víz- és 
élelmiszer-ellátás) a biztonsági visszaélések bejelentésére vonatkozó uniós keretet, a 
tagállamok és a felhasználók kiberbiztonsági eseményekről, számítógépes támadásokról 
és hálózati zavarokról történő értesítése céljából;

13. rámutat arra, hogy az internetbiztonság növelésére szolgáló technológiák kifejlesztésének 
és alkalmazásának elsődleges hajtóereje az ikt-ágazat; emlékeztet arra, hogy az uniós 
szakpolitikákba be kell építeni a szükséges ösztönzőket az üzleti, illetve a köz- és 
magánszféra közötti partnerségekben rejlő lehetőségek teljes mértékű kiaknázása 
érdekében;

14. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi együttműködés a hatásos kiberbiztonsági intézkedések 
bevezetésének alapvető eszköze; elismeri, hogy jelenleg az EU nem vesz részt 
folyamatosan a kiberbiztonsággal kapcsolatos nemzetközi együttműködési folyamatokban 
és párbeszédekben; felkéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy 
valamennyi hasonló gondolkodású országgal kezdjen konstruktív párbeszédet az internet 
és a kritikus infrastruktúra ellenálló képességének növelésére szolgáló, egységes 
értelmezés és politikák kialakítása céljából; fenntartja ugyanakkor, hogy az EU-nak 
állandó jelleggel bele kell foglalnia az internetbiztonsági kérdéseket külkapcsolatainak 
körébe, többek között a különböző finanszírozási eszközök tervezésekor;

15. örvendetesnek tartja, hogy a 2010. novemberi EU–USA csúcstalálkozón létrejött az EU–
USA kiberbiztonsági és kiberbűnözési munkacsoport, valamint támogatja a munkacsoport 
arra irányuló törekvéseit, hogy kidolgozza a szükséges szabványokat a digitális 
biztonsággal kapcsolatos nemzetközi együttműködés előmozdítása érdekében;

16. indítványozza az Unió és az Egyesült Államok jogalkotói közötti strukturált párbeszéd 
létrehozását az internettel kapcsolatos kérdéseknek az egységes felfogás, értelmezés és 
álláspontok kialakítása részeként történő megvitatása érdekében;

17. szorgalmazza az EKSZ-nél és a Bizottságnál, hogy a tagállamok európai fóruma által 
végzett munka alapján biztosítson magának aktív pozíciót a vonatkozó nemzetközi 
fórumokon, többek között a tagállami álláspontok összehangolásával az Unió alapvető 
értékeinek, céljainak és politikáinak az internet biztonsága és ellenálló képessége terén 
történő előmozdítása céljából; megjegyzi, hogy az említett fórumok körébe tartozik a 
NATO, az ENSZ (elsősorban a Nemzetközi Távközlési Egyesület és az Internetirányítási 
Fórum révén), a Bejegyzett Nevek és Számok Internetszervezete, az internetes 
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számkiosztó hatóság, az EBESZ, az OECD és a Világbank;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Mindennapi életünk valamennyi területén egyre nagyobb szerepet kap a technológia – kezdve 
a kommunikációtól a pénzügyekig és banki szolgáltatásokig, a közlekedéstől az 
energiaellátásig, a kultúrától és szórakozástól az egészségügyig.

Napjainkban az internet és a számítógépes technológiák növekvő használata következtében az 
internetbiztonság az Európai Unióban és a világ többi részén is a legfontosabb politikai 
prioritások közé tartozik. A 2010-ben elindított EU 2020 stratégiának kiemelt politikaként 
része az Unió digitális menetrendje, amely ambiciózus célokat tűzött ki az Európai Unió 
technológiai fejlődésére vonatkozóan. Az innovatív ikt-technológiák – például a nagy 
sebességű és szupergyors vezetékes és mobilinternet, valamint a mobiltelefon-hálózatok, az 
intelligens hálózatok, sőt az olyan internetszolgálatások, mint a számítási felhő és a tárgyak 
internete – egyre növekvő felhasználása és alkalmazása minden esetben egyetlen egyszerű, de 
döntő fontosságú tényezőre hagyatkozik – a biztonságra, ellenálló képességre és bizalomra.

A Bizottság 2006 decemberében elfogadta a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó 
európai programról szóló közleményt. A közlemény meghatározza a kritikus infrastruktúrák 
védelmére vonatkozó uniós szintű tevékenységek átfogó keretét. Két évvel később a Tanács 
elfogadta az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint 
védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008/114/EK irányelvet. Az első 
szakaszban az irányelv az energia- és közlekedési ágazatra helyezte a hangsúlyt. Kizárólag 
azokkal az infrastruktúrákkal foglalkozik, amelyek kiesése legalább két uniós tagállamot 
érintene.

A 2008/114/EK irányelv – jóllehet nem sorolta a kritikus infrastruktúrák közé – jövőbeni 
kiemelt fontosságú ágazatként azonosította az ikt-ágazatot. Mindazonáltal a Bizottság 2005-
től kezdve hangsúlyozza, hogy össze kell hangolni az elektronikus kommunikáció iránti 
bizalom kiépítésére irányuló törekvéseket1. E célból 2006-ban elfogadták a biztonságos 
információs társadalomra irányuló stratégiát2, amelynek legfontosabb részeit jóváhagyta a 
2007/068/01 tanácsi állásfoglalás.

A Bizottság 2009-ben elfogadta az „Európa védelme a nagyszabású számítógépes támadások 
és hálózati zavarok ellen: a felkészültség, a védelem és az ellenálló képesség fokozása” című 
közleményt3. Ebben a Bizottság meghatározta a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelmére vonatkozó cselekvési tervet azzal a céllal, hogy ösztönözze és támogassa a kritikus 
informatikai infrastruktúrák nemzeti és uniós szintű biztonságát. A terv megállapítja a 
Bizottság, az ENISA, a tagállamok és az ipar konkrét feladatait. Az ikt-infrastruktúrák
növekvő biztonságával és ellenálló képességével kapcsolatos kérdés volt a témája a 
továbbiakban az európai digitális menetrendnek4 és a kapcsolódó tanácsi következtetéseknek5, 
az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelvjavaslatnak6, valamint az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) megerősítését és 

                                               
1 COM(2005)229
2 COM(2006)251
3 COM(2009)149
4 COM(2010)245
5 A Tanács 2010. május 31-i következtetései.
6 COM(2010)517
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modernizálását szolgáló új mandátumra vonatkozó bizottsági javaslatnak1.

A Bizottság 2011 márciusában közzétett egy közleményt a kritikus informatikai 
infrastruktúrák védelméről: „Eredmények és következő lépések: a globális kiberbiztonság 
felé”2.. E dokumentumban a Bizottság áttekinti a kritikus informatikai infrastruktúrák 
védelmére vonatkozó cselekvési terv végrehajtásának 2009 óta elért eredményeit, és kijelöli a 
következő lépéseket, fokozott hangsúlyt helyezve az Unió határain túli nemzetközi 
együttműködésre.

Mindezen, néhány év alatt bekövetkezett fejlemények – amelyekkel nem merül ki a kibertér 
biztonságának növelésére irányuló uniós erőfeszítések tárháza – bizonyítják, hogy az 
internetbiztonság aktuális probléma. Nyilvánvaló, hogy az internet a kritikus infrastruktúrák 
egyike, és hogy az internetszolgáltatással kapcsolatos zavarok jelentős veszteségeket és 
biztonsági kockázatokat idézhetnek elő, amelyek rendkívül sok európai polgárt és vállalkozást 
érintenének. Ezen túlmenően a technológia gyors fejlődése szükségessé teszi, hogy az internet 
elleni támadások megelőzése, a helyreállítási intézkedések és a világháló ellenálló képessége 
átfogó, reakcióra alkalmas, rugalmas, innovatív és hosszú távú kereten alapuljon. E keretnek 
biztosítania kell, hogy a kormányok, vállalkozások, magánszemélyek és minden más érdekelt 
között tényleges kölcsönös kapcsolat legyen. Végül, de nem utolsósorban, az internet 
ellenálló képességének növelése csak abban az esetben lehetséges, ha megvalósul a 
nemzetközi együttműködés és a nemzetközi szabványok hatékony rendszere.

                                               
1 COM(2010)521
2 COM(2011) 163 végleges.


