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Módosítás 20
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hálózati és információs rendszerek és 
szolgáltatások nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak társadalmunkban. 
Megbízhatóságuk és biztonságuk 
elengedhetetlen a gazdasági tevékenységek
és a szociális jólét, és a különösen a belső 
piac működése szempontjából.

(1) A hálózati és információs rendszerek és 
szolgáltatások nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak társadalmunkban. 
Megbízhatóságuk és biztonságuk 
elengedhetetlen a gazdasági 
tevékenységek, a szociális jólét, az 
emberek, a civil társadalmi szervezetek és 
a vállalkozások közötti kommunikáció és 
kapcsolatok, továbbá a magánélet és a 
személyes adatok védelme és tiszteletben 
tartása szempontjából.

Or. fr

Módosítás 21
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági 
események nagyságrendje és gyakorisága 
növekszik, és ezek az események jelentős 
veszélyt jelentenek a hálózatok és az 
információs rendszerek működésére. Az 
ilyen események akadályozhatják a 
gazdasági tevékenységek folytatását, 
jelentős pénzügyi veszteségeket 
okozhatnak, aláássák a felhasználói 
bizalmat, és jelentős károkat okozhatnak az 
Unió gazdaságának.

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági 
események nagyságrendje és gyakorisága 
növekszik, és ezek az események jelentős 
veszélyt jelentenek a hálózatok és az 
információs rendszerek működésére. Az 
ilyen események akadályozhatják a 
gazdasági tevékenységek folytatását, 
jelentős pénzügyi veszteségeket 
okozhatnak, aláássák a felhasználói 
bizalmat, és jelentős károkat okozhatnak az 
Unió gazdaságának. Egyre inkább 
felismerik, hogy a kontrollrendszerek 
sebezhetőek a számos forrásból – többek 
között az ellenséges kormányoktól, a 
terroristacsoportoktól és más 
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rosszindulatú behatolóktól – származó 
informatikai támadásokkal szemben. Az 
intelligens és összehangolt támadások 
súlyosan befolyásolhatják az 
infrastruktúrák stabilitását, teljesítményét 
és gazdasági szempontjait.

Or. en

Módosítás 22
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági 
események nagyságrendje és gyakorisága 
növekszik, és ezek az események jelentős 
veszélyt jelentenek a hálózatok és az 
információs rendszerek működésére. Az 
ilyen események akadályozhatják a 
gazdasági tevékenységek folytatását, 
jelentős pénzügyi veszteségeket 
okozhatnak, aláássák a felhasználói 
bizalmat, és jelentős károkat okozhatnak az 
Unió gazdaságának.

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági 
események nagyságrendje és gyakorisága –
az elkövetőktől függetlenül – növekszik, és 
ezek az események jelentős veszélyt 
jelentenek a hálózatok és az információs 
rendszerek működésére. Az ilyen 
események akadályozhatják a gazdasági 
tevékenységek folytatását, jelentős 
pénzügyi veszteségeket okozhatnak, 
aláássák a felhasználói bizalmat, és 
jelentős károkat okozhatnak az Unió 
gazdaságának. Különösen károsak a 
polgárokra és a polgárok informatikai 
rendszerekbe vetett bizalmára nézve, 
amikor személyes adataik megfelelő 
ellenőrzést nélkülöző nagyszabású 
műveletek és megfigyelés tárgyát képezik.

Or. fr

Módosítás 23
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Határokon átnyúló kommunikációs 
eszközök lévén a digitális információs 
rendszerek és elsősorban az internet 
alapvető szerepet játszanak az áruk, a 
szolgáltatások és a személyek határokon 
átnyúló szabad mozgásának 
elősegítésében. Transznacionális jellegük 
miatt az egyik tagállam rendszereinek 
jelentős zavara a többi tagállamban és az 
EU egészében is zavart okozhat. Ezért a 
hálózati és információs rendszerek 
ellenálló képessége és stabilitása alapvető 
fontosságú a belső piac zavartalan 
működése szempontjából.

(3) Határokon átnyúló kommunikációs 
eszközök lévén a digitális információs 
rendszerek és elsősorban az internet 
alapvető szerepet játszanak az áruk, a 
szolgáltatások és a személyek határokon 
átnyúló szabad mozgásának 
elősegítésében. Transznacionális jellegük 
miatt az egyik tagállam rendszereinek 
jelentős zavara a többi tagállamban és az 
EU egészében is zavart okozhat. Ezért a 
hálózati és információs rendszerek 
ellenálló képessége és stabilitása alapvető 
fontosságú a belső piac zavartalan 
működése, valamint az emberek, a civil 
társadalmi szervezetek és a vállalkozások 
közötti kommunikáció és kapcsolatok
szempontjából.

Or. fr

Módosítás 24
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 

(4) Indokolt uniós szintű együttműködési 
mechanizmust létrehozni, amely lehetővé 
teszi az információcserét és a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
észlelést és reagálást. E mechanizmus 
eredményességének és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében alapvető fontosságú, 
hogy minden tagállam rendelkezzék 
minimális képességekkel és a saját 
területükön a hálózat- és 
információbiztonság magas szintjét 
biztosító stratégiával. A kockázatkezelés 
kultúrájának elősegítése és a legsúlyosabb 
események bejelentése érdekében 
minimális biztonsági előírásokat indokolt 
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alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők esetében.

alkalmazni a közigazgatási szervek és a 
kritikus informatikai infrastruktúrákat 
üzemeltető gazdasági szereplők esetében. 
Ehhez megfelelő képzéseket kell bevezetni, 
amelyek magukban foglalják, hogy ezek 
az események milyen következményekkel 
járnak az adatvédelemre és a polgárok 
magánéletére nézve.

Or. fr

Módosítás 25
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ezen irányelv középpontjában a 
kritikus infrastruktúra olyan, valóban 
kritikus elemének kell állnia, amely:
1. a teljes infrastruktúra-rendszeren belüli 
strukturális helyzete miatt kritikus, és 
fokozza az egyéb infrastruktúrák és 
ágazatok közötti kölcsönös függőséget;
2. amely a társadalomban betöltött szerepe 
vagy funkciója miatt eredendően kritikus.

Or. en

Módosítás 26
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy a szabályozás 
valamennyi lényeges eseményre és 
kockázatra kiterjedjen, ezt az irányelvet 
valamennyi hálózati és információs 

(5) Annak érdekében, hogy a szabályozás 
valamennyi lényeges eseményre és 
kockázatra kiterjedjen, ezt az irányelvet 
valamennyi hálózati és információs 
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rendszerre indokolt alkalmazni. A 
közigazgatásokra és a piaci szereplőkre
vonatkozó kötelezettségeket azonban nem 
indokolt alkalmazni az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Keretirányelv)25 szerinti nyilvános 
hírközlési hálózatokat üzemeltető és 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokra – ezekre az említett 
irányelv 13a. cikkében meghatározott 
biztonsági és integritási követelmények 
vonatkoznak –, sem pedig a bizalmi 
szolgáltatások nyújtóira.

rendszerre indokolt alkalmazni. A 
közigazgatásokra és a vállalkozásokra
vonatkozó kötelezettségeket azonban nem 
indokolt alkalmazni az elektronikus 
hírközlő hálózatok és elektronikus 
hírközlési szolgáltatások közös 
keretszabályozásáról szóló, 2002. március 
7-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(Keretirányelv)25 szerinti nyilvános 
hírközlési hálózatokat üzemeltető és 
nyilvánosan elérhető elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozásokra – ezekre az említett 
irányelv 13a. cikkében meghatározott 
biztonsági és integritási követelmények 
vonatkoznak –, sem pedig a bizalmi 
szolgáltatások nyújtóira.

__________________ __________________
25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o. 25 HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

Or. fr

Módosítás 27
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő képességek nem elegendőek 
ahhoz, hogy a magas szintű hálózat- és 
információbiztonságot garantáljanak az 
Unió területén. A tagállamok nagyon 
különböző felkészültséggel rendelkeznek, 
ami sokféle megközelítés alkalmazásához 
vezet az Unióban. Így nem biztosított a 
fogyasztók és a vállalkozások egységes 
védelme, ami aláássa a hálózat- és 
információbiztonság általános színvonalát 
az Unión belül. A közigazgatási szervekre 
és a piaci szereplőkre vonatkozó közös 
minimumkövetelmények hiánya miatt nem 
lehetséges uniós szinten átfogó és hatékony 
együttműködési mechanizmust létrehozni.

(6) A meglévő képességek nem elegendőek 
ahhoz, hogy a magas szintű hálózat- és 
információbiztonságot garantáljanak az 
Unió területén. A tagállamok nagyon 
különböző felkészültséggel rendelkeznek, 
ami sokféle megközelítés alkalmazásához 
vezet az Unióban. Így nem biztosított a 
fogyasztók és a vállalkozások egységes 
védelme, ami aláássa a hálózat- és 
információbiztonság általános színvonalát 
az Unión belül. A közigazgatási szervekre 
és a vállalkozásokra vonatkozó közös 
minimumkövetelmények hiánya miatt nem 
lehetséges uniós szinten átfogó és hatékony 
együttműködési mechanizmust létrehozni.
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Or. fr

Módosítás 28
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Rendkívül fontos, hogy elismerjük a 
bennünket támogató bonyolult 
rendszerekben rejlő bizonytalanságot. 
Ehhez a szervezetek védelmét ellátó, 
valamint a szervezet stratégiai irányát 
meghatározó személyeknek szélesebb körű 
egyetértésre kell jutniuk a „kritikus” 
kifejezés fogalmáról.

Or. en

Módosítás 29
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányelv rendelkezései nem 
érinthetik a tagállamok azon jogát, hogy 
megtegyék az alapvető biztonsági érdekeik 
védelméhez, a közrend és a közbiztonság 
védelméhez, valamint a bűncselekmények 
kivizsgálásához, felderítéséhez és 
büntetőeljárások lefolytatásához szükséges 
intézkedéseket. Az EUMSZ 346. cikke 
értelmében egyetlen tagállam sem köteles 
olyan információt szolgáltatni, amelynek 
közlését ellentétesnek tartja alapvető 
biztonsági érdekeivel.

(8) Az irányelv rendelkezései nem 
érinthetik a tagállamok azon jogát, hogy 
megtegyék az alapvető biztonsági érdekeik 
védelméhez, a közrend és a közbiztonság 
védelméhez, valamint a bűncselekmények 
kivizsgálásához, felderítéséhez és 
büntetőeljárások lefolytatásához szükséges 
intézkedéseket, feltéve, hogy ezt nem 
használják a magánélet és a személyes 
adatok védelmének tiszteletben tartásával 
kapcsolatos általánosabb kötelezettségeik
elmulasztásának ürügyéül. Az EUMSZ 
346. cikke értelmében egyetlen tagállam 
sem köteles olyan információt szolgáltatni, 
amelynek közlését ellentétesnek tartja 
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alapvető biztonsági érdekeivel.

Or. fr

Módosítás 30
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 
kidolgozni annak érdekében, hogy a 
biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony 
együttműködéshez.

(9) A hálózati és információs rendszerek 
közös magas biztonsági szintjének elérése 
és fenntartása érdekében minden 
tagállamban létre kell hozni egy nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégiát, 
amely meghatározza a stratégiai célokat és 
a végrehajtandó konkrét szakpolitikai 
intézkedéseket. Nemzeti szinten a hálózat-
és információbiztonságra vonatkozó, az 
alapvető követelményeknek megfelelő 
együttműködési tervet szükséges 
kidolgozni annak érdekében, hogy a 
biztonsági események bekövetkeztekor 
nemzeti és uniós szinten megfelelő 
reagálási kapacitás álljon rendelkezésre az 
eredményes és hatékony, a magánéletet és 
a személyes adatokat tiszteletben tartó és 
védő együttműködéshez.

Or. fr

Módosítás 31
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ezen irányelv értelmében 
elfogadott rendelkezések eredményes 
végrehajtása érdekében valamennyi 

(10) Az ezen irányelv értelmében 
elfogadott rendelkezések eredményes 
végrehajtása érdekében valamennyi 
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tagállamban indokolt létrehozni egy olyan 
szervet, amelynek feladata a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések koordinálása, és amely 
kapcsolattartóként működik a határokon 
átnyúló, uniós szintű együttműködés 
számára. Ezen szervek számára célszerű 
biztosítani a megfelelő műszaki, pénzügyi 
és emberi erőforrásokat annak érdekében, 
hogy feladataikat eredményesen és 
hatékonyan láthassák el, ezzel segítve az 
irányelv céljainak elérését.

tagállamban indokolt létrehozni vagy 
kijelölni egy olyan, polgári ellenőrzés és 
teljes körű demokratikus felügyelet alatt 
álló nemzeti illetékes hatóságot, amelynek
tevékenységei átláthatóak, és amelynek
feladata a hálózat- és 
információbiztonsággal kapcsolatos 
kérdések koordinálása, továbbá amely 
kapcsolattartóként működik a határokon 
átnyúló, uniós szintű együttműködés 
számára. A nemzeti illetékes hatóság és az 
egyedüli nemzeti kapcsolattartó számára 
célszerű biztosítani a megfelelő műszaki, 
pénzügyi és emberi erőforrásokat annak 
érdekében, hogy feladataikat 
eredményesen és hatékonyan láthassák el, 
ezzel segítve az irányelv céljainak elérését.

Or. en

Módosítás 32
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ezen együttműködési hálózat révén 
emellett a nemzeti illetékes hatóságok és a 
Bizottság – az ENISA-val, az Europol 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Központjával és az érintett közigazgatási 
és piaci szereplőkkel konzultálva –
megoszthatják tapasztalataikat, 
megvitathatják a kérdéseket és 
megállapodhatnak az ezen irányelv és 
különösen IV. fejezetének valamennyi
tagállamon belüli egységes értelmezésével, 
illetve zökkenőmentes és harmonikus 
végrehajtásával kapcsolatos valamennyi 
szempontról.

Or. en
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Módosítás 33
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Egyre több ágazat alkalmaz 
számítástechnikai környezetében 
felhőalapú szolgáltatásokat, többek között 
a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető 
IT-szolgáltatásokat. Megfelelő biztonsági 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
felhőn belül biztosítsák az adatok 
titkosságát, sértetlenségét és 
hozzáférhetőségét. Az infrastruktúra-
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tárhelybiztosítás és az érzékeny adatok 
felhőalapú környezetben való tárolása a 
biztonsággal és az ellenálló képességgel 
kapcsolatos követelményeket von maga 
után, amelyeknek helyzetükből fakadóan 
a meglévő felhőalapú szolgáltatások nem 
tudnak megfelelni. Garantálni kell, hogy 
a felhőalapú számítástechnikai környezet 
a behatolás feltárását célzó innovatív 
technikák kifejlesztése révén képes legyen 
szakértő védelmet biztosítani az érzékeny
és kritikus infrastrukturális adatok 
számára.

Or. en

Módosítás 34
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 
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fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor kapott
operatív támogatás fejében osszák meg 
információikat és legjobb gyakorlataikat.

fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és
az események bekövetkeztekor a szükséges 
mértékben kölcsönösen megosszák 
információikat és legjobb gyakorlataikat, 
valamint a viszonossági alapon kapott
operatív támogatást.

Or. en

Módosítás 35
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben 
magánkézben van, a magán- és az állami 
szektor közötti együttműködés rendkívül 
fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell, 
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és 
információbiztonságra irányuló saját 
informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor kapott 
operatív támogatás fejében osszák meg 
információikat és legjobb gyakorlataikat.

(15) Mivel a hálózati és információs 
rendszerek üzemeltetését a legtöbb esetben 
magánvállalkozások végzik, a magán- és 
az állami szektor közötti együttműködés 
rendkívül fontos. A vállalkozásokat
ösztönözni kell, hogy továbbra is tartsák 
fenn a hálózat- és információbiztonságra 
irányuló saját informális együttműködési 
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy 
együttműködjenek az állami szektorral, és 
az események bekövetkeztekor kapott 
operatív támogatás fejében osszák meg 
információikat és legjobb gyakorlataikat.

Or. fr

Módosítás 36
Nils Torvalds

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

(15a) Teljes körűen tiszteletben kell 
tartani az állami és magánszféra szereplői 
közötti, már meglévő nemzeti 
együttműködési mechanizmusokat, az 
ezen irányelvben megállapított 
rendelkezések pedig nem áshatják alá a 
már megkötött együttműködési 
megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 37
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatására érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információk.

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatása érdekében az illetékes 
hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen azonnal 
elérhetők az eseményekkel és a 
kockázatokkal kapcsolatos nem bizalmas
és átfogó információk.

Or. de

Módosítás 38
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a piaci szereplők megfelelő 
tájékoztatására érdekében az illetékes 

(16) Az átláthatóság, valamint az uniós 
polgárok és a vállalkozások megfelelő 
tájékoztatása érdekében az illetékes 
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hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal 
kapcsolatos nem bizalmas információk.

hatóságoknak indokolt olyan közös 
weboldalt létrehozni, amelyen elérhetők az 
eseményekkel és a kockázatokkal,
valamint az információs rendszerek 
egyszerű védelmi intézkedéseivel 
kapcsolatos nem bizalmas információk.

Or. fr

Módosítás 39
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A bejelentési kötelezettség 
küszöbértékét oly módon kell 
meghatározni, hogy az az ENISA által 
elfogadott, a 2009/140/EK irányelvvel 
kapcsolatos események bejelentésére 
vonatkozó technikai iránymutatásokon 
alapuljon, a bejelentési kötelezettség 
középpontjában pedig az érintett 
hálózatok vagy szolgáltatások 
folytonosságát és sértetlenségét 
befolyásoló vagy esetleg befolyásoló
jogsértések álljanak. Ez előmozdítja az 
ezen irányelv rendelkezéseinek 
következetes alkalmazására és 
összehangolt végrehajtására vonatkozó 
feltételeket és kritériumokat.

Or. en

Módosítás 40
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Különösen a nemzeti válságkezelési 
tapasztalatokra alapozva – az ENISA-val 
együttműködésben – a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk egy 
olyan uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet, amely meghatározza a kockázatok 
és az események kezelésére irányuló 
együttműködési mechanizmusokat. E 
tervet megfelelően figyelembe kell venni 
az együttműködési hálózatban tett korai 
előrejelzések alkalmával.

(18) Különösen a nemzeti válságkezelési 
tapasztalatokra alapozva – az ENISA-val 
együttműködésben – a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk egy 
olyan uniós hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet, amely felvázolja a kockázatok és az 
események kezelésére irányuló 
együttműködési mechanizmusokat. E 
tervet megfelelően figyelembe kell venni 
az együttműködési hálózatban tett korai 
előrejelzések alkalmával.

Or. en

Módosítás 41
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A különböző nemzetközi és uniós 
intézmények, szervek és ügynökségek, 
valamint a már meglévő CERT-ek 
folyamatban lévő tevékenységei közötti 
átfedések elkerülése érdekében a lehető
legnagyobb mértékben biztosítani kell az 
ENISA, a nemzeti CERT-ek és az Europol 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Központja számára az együttműködési 
hálózatokba való bekapcsolódás 
lehetőségét..

Or. en

Módosítás 42
Josef Weidenholzer
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A hálózaton belüli korai előrejelzési 
értesítés csak akkor előírás, ha az esemény 
vagy kockázat mértéke és súlyossága uniós 
szintű tájékoztatást vagy reagálást tesz 
vagy tehet szükségessé. Ennélfogva a 
korai előrejelzést célszerű az olyan 
esetekre korlátozni, amelyekben a
tényleges vagy potenciális események vagy 
kockázatok jelentősége gyorsan nő, 
meghaladják a nemzeti reagálási 
kapacitást, vagy egynél több tagállamot 
érintenek. A megfelelő értékelhetőség 
érdekében indokolt a kockázat vagy az 
esemény értékelése szempontjából 
lényeges valamennyi információt a hálózat 
résztvevőinek tudomására hozni.

(19) A hálózaton belüli korai előrejelzési 
értesítés csak akkor előírás, ha az esemény 
vagy kockázat mértéke és súlyossága uniós 
szintű tájékoztatást vagy reagálást tesz 
vagy tehet szükségessé, az értesítésnek
tehát az olyan tényleges vagy potenciális 
eseményekre vagy kockázatokra kell 
korlátozódnia, amelyek jelentősége 
gyorsan nő, meghaladják a nemzeti 
reagálási kapacitást, vagy egynél több 
tagállamot érintenek. A megfelelő 
értékelhetőség érdekében indokolt a 
kockázat vagy az esemény értékelése 
szempontjából lényeges valamennyi 
információt a hálózat résztvevőinek 
tudomására hozni.

Or. de

Módosítás 43
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hálózat- és információbiztonság 
területén felmerülő problémák globális 
jellegére való tekintettel szorosabb 
nemzetközi együttműködésre van szükség 
a biztonsági előírások és az 
információcsere továbbfejlesztése, 
valamint a hálózat- és 
információbiztonságot érintő közös 
globális megközelítésmód előmozdítása 
érdekében.

(21) A hálózat- és információbiztonság 
területén felmerülő problémák globális 
jellegére való tekintettel szorosabb 
nemzetközi együttműködésre van szükség 
a biztonsági előírások és az 
információcsere továbbfejlesztése, 
valamint a hálózat- és 
információbiztonságot érintő közös 
globális megközelítésmód előmozdítása 
érdekében, feltéve, hogy az 
együttműködésbe bevonandó országok az 
uniós eszközök által biztosítottal 
megegyező biztonságot nyújtó ellenőrzési 
és adatvédelmi eszközökkel rendelkeznek.
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Or. fr

Módosítás 44
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hálózat- és információbiztonság 
biztosítása nagymértékben a 
közigazgatások és a piaci szereplők 
felelőssége. A kockázatértékelést és a 
felmerülő kockázatok súlyosságának 
megfelelő biztonsági intézkedések 
végrehajtását is magában foglaló 
kockázatkezelési kultúrát megfelelő 
követelmények szabályozás útján történő 
meghatározásával és önkéntes ágazati 
gyakorlatokon keresztül célszerű 
ösztönözni. Az együttműködési hálózat 
eredményes működése és ezen keresztül a 
tagállamok hatékony együttműködése 
szempontjából továbbá igen fontos az 
egyenlő versenyfeltételek megteremtése.

(22) A hálózat- és információbiztonság 
biztosítása nagymértékben a 
közigazgatások és a piaci szereplők 
felelőssége. A kockázatértékelést és a 
felmerülő kockázatok súlyosságának 
megfelelő biztonsági intézkedések 
végrehajtását is magában foglaló 
kockázatkezelési kultúrát megfelelő 
követelmények szabályozás útján történő 
meghatározásával és önkéntes ágazati 
gyakorlatokon keresztül célszerű 
ösztönözni. Amennyiben már létezik ilyen 
– különösen önkéntes alapon működő –
kockázatkezelési kultúra, azt támogatni és 
erősíteni kell, illetve meg kell osztani. Az 
együttműködési hálózat eredményes 
működése és ezen keresztül a tagállamok 
hatékony együttműködése szempontjából 
továbbá igen fontos az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése.

Or. en

Módosítás 45
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A hálózat- és információbiztonság 
biztosítása nagymértékben a 
közigazgatások és a piaci szereplők

(22) A hálózat- és információbiztonság 
biztosítása nagymértékben a 
közigazgatások és a vállalkozások
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felelőssége. A kockázatértékelést és a 
felmerülő kockázatok súlyosságának 
megfelelő biztonsági intézkedések 
végrehajtását is magában foglaló 
kockázatkezelési kultúrát megfelelő 
követelmények szabályozás útján történő 
meghatározásával és önkéntes ágazati 
gyakorlatokon keresztül célszerű 
ösztönözni. Az együttműködési hálózat 
eredményes működése és ezen keresztül a 
tagállamok hatékony együttműködése 
szempontjából továbbá igen fontos az 
egyenlő versenyfeltételek megteremtése.

felelőssége. A kockázatértékelést és a 
rosszindulatú vagy véletlen biztonsági 
események megelőzésére irányuló
biztonsági intézkedések végrehajtását is 
magában foglaló kockázatkezelési kultúrát 
megfelelő követelmények szabályozás 
útján történő meghatározásával és ágazati 
gyakorlatokon keresztül célszerű 
ösztönözni. Az együttműködési hálózat 
eredményes működése és ezen keresztül a 
tagállamok hatékony együttműködése 
szempontjából továbbá igen fontos az 
egyenlő versenyfeltételek megteremtése.

Or. fr

Módosítás 46
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A közigazgatási hatóságoknak és a 
magánvállalkozásoknak, köztük a 
hálózati, információs és szoftver-
szolgáltatóknak a kellő gondosságra 
irányuló kötelezettségük részeként kell 
tekinteniük az információs és 
adatrendszereik védelmére. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel és 
sebezhetőségekkel szemben megfelelő 
mértékű védelmet kell biztosítani. Az e 
védelemmel járó költségeknek és 
terheknek tükrözniük kell az informatikai 
támadás által az érintetteknek okozott 
esetleges kárt.

Or. fr

Módosítás 47
Ágnes Hankiss
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Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján 
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan 
alapvető információs társadalmi 
szolgáltatások nyújtóira, amelyek olyan 
felhasználói szintű információs 
társadalmi szolgáltatások és online 
tevékenységek alapját képezik, mint 
például az e-kereskedelmi platformok, az 
internetes fizetési átjárók, a közösségi 
hálózatok, a keresőprogramok, a 
számításifelhő-szolgáltatások és az 
alkalmazásboltok. Ezen információs 
társadalmi támogató szolgáltatások zavara 
fennakadást okoz az alapvetően rájuk 
épülő többi információs társadalmi 
szolgáltatás nyújtásában. A szoftver- és 
hardvergyártók nem nyújtanak információs 
társadalmi szolgáltatást, ezért nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Az 
említett kötelezettségeket indokolt 
kiterjeszteni a közigazgatásokra és a 
kritikus infrastruktúrákat üzemeltető 
gazdasági szereplőkre is, amelyek 
nagymértékben függnek az információs és 
kommunikációs technológiáktól, és 
elengedhetetlenül fontos szerepet játszanak 
az olyan létfontosságú gazdasági és 
társadalmi feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a hitelintézetek üzemeltetése, a 
tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy. E 
hálózati és információs rendszerek zavara 
befolyásolná a belső piac működését.

(24) E kötelezettségeket ki kell terjeszteni 
azokra a számításifelhő-szolgáltatásokra, 
amelyek az Európai Unió kritikus 
infrastruktúráival kapcsolatos, a kritikus 
infrastruktúrákról szóló 2008/114/EK 
irányelv fogalommeghatározása szerinti 
érzékeny adatokat tárolnak. A szoftver- és 
hardvergyártók nem nyújtanak információs 
társadalmi szolgáltatást, ezért nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá. Az 
említett kötelezettségeket indokolt 
kiterjeszteni a közigazgatásokra és a 
kritikus infrastruktúrákat üzemeltető 
gazdasági szereplőkre is, amelyek 
nagymértékben függnek az információs és 
kommunikációs technológiáktól, és 
elengedhetetlenül fontos szerepet játszanak 
az olyan létfontosságú gazdasági és 
társadalmi feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a hitelintézetek üzemeltetése, a 
tőzsdei szolgáltatások, az egészségügy és a 
mezőgazdaság. E hálózati és információs 
rendszerek zavara befolyásolná a belső 
piac működését.

__________________ __________________
27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. 27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o.
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Or. en

Módosítás 48
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján 
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan alapvető 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtóira, amelyek olyan felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatások és online tevékenységek 
alapját képezik, mint például az e-
kereskedelmi platformok, az internetes 
fizetési átjárók, a közösségi hálózatok, a 
keresőprogramok, a számításifelhő-
szolgáltatások és az alkalmazásboltok. 
Ezen információs társadalmi támogató 
szolgáltatások zavara fennakadást okoz az 
alapvetően rájuk épülő többi információs 
társadalmi szolgáltatás nyújtásában. A 
szoftver- és hardvergyártók nem nyújtanak 
információs társadalmi szolgáltatást, ezért 
nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá. 
Az említett kötelezettségeket indokolt 
kiterjeszteni a közigazgatásokra és a 
kritikus infrastruktúrákat üzemeltető 
gazdasági szereplőkre is, amelyek 
nagymértékben függnek az információs és 
kommunikációs technológiáktól, és 
elengedhetetlenül fontos szerepet játszanak 
az olyan létfontosságú gazdasági és 
társadalmi feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a hitelintézetek üzemeltetése, a 

(24) E kötelezettségeket a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az 
információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv27 alapján
indokolt kiterjeszteni az elektronikus 
hírközlési ágazaton túlra, az olyan alapvető 
információs társadalmi szolgáltatások 
nyújtóira, amelyek olyan felhasználói 
szintű információs társadalmi 
szolgáltatások és online tevékenységek 
alapját képezik, mint például az e-
kereskedelmi platformok, az internetes 
fizetési átjárók, a közösségi hálózatok, a 
keresőprogramok, a számításifelhő-
szolgáltatások és az alkalmazásboltok. 
Ezen információs társadalmi támogató 
szolgáltatások zavara fennakadást okoz az 
alapvetően rájuk épülő többi információs 
társadalmi szolgáltatás nyújtásában. A 
szoftver- és hardvergyártók fontos szerepet 
játszanak a szoftvereknek és 
hardvereknek az olyan szándékos és 
akaratlan kiskapuk elleni védelmében, 
amelyek káros hatást gyakorolhatnak az 
adatvédelemhez való jogra és a hálózat- és 
információbiztonságra, ezért ezen irányelv
hatályát az említett szereplőkre is ki kell 
terjeszteni. Az említett kötelezettségeket 
indokolt kiterjeszteni a közigazgatásokra és 
a kritikus infrastruktúrákat üzemeltető 
gazdasági szereplőkre is, amelyek 
nagymértékben függnek az információs és 
kommunikációs technológiáktól, és 
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tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy. E 
hálózati és információs rendszerek zavara 
befolyásolná a belső piac működését.

elengedhetetlenül fontos szerepet játszanak 
az olyan létfontosságú gazdasági és 
társadalmi feladatok ellátásában, mint a 
villamosenergia- és gázszolgáltatás, a 
közlekedés, a hitelintézetek üzemeltetése, a 
tőzsdei szolgáltatások és az egészségügy. E 
hálózati és információs rendszerek zavara 
befolyásolná a belső piac működését.

__________________ __________________
27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. 27 HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

Or. en

Módosítás 49
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közigazgatási szervekre és a piaci 
szereplőkre vonatkozó műszaki és 
szervezeti intézkedések nem követelhetik 
meg, hogy egy adott kereskedelmi 
információ vagy kommunikációs 
technológia tervezése, kialakítása vagy 
előállítása egy meghatározott módon 
történjék.

(25) A közigazgatási szervekre és a 
vállalkozásokra vonatkozó műszaki és 
szervezeti intézkedések nem követelhetik 
meg, hogy egy adott kereskedelmi 
információ vagy kommunikációs 
technológia tervezése, kialakítása vagy 
előállítása egy meghatározott módon 
történjék.

Or. fr

Módosítás 50
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közigazgatások és a piaci szereplők
számára indokolt előírni, hogy biztosítsák 
az ellenőrzésük alatt álló hálózatok és 

(26) A közigazgatások és a vállalkozások
számára indokolt előírni, hogy biztosítsák 
az ellenőrzésük alatt álló hálózatok és 
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rendszerek biztonságát. Ezek elsősorban 
olyan, magánkézben lévő hálózatok és 
rendszerek, amelyek kezelését saját 
informatikus munkatársak végzik, illetve 
amelyek biztonsági karbantartását 
kiszervezték. A biztonsági és jelentéstételi 
kötelezettségeket a releváns piaci 
szereplőkre és a közigazgatásokra indokolt 
alkalmazni függetlenül attól, hogy azok 
saját maguk végzik hálózati és információs 
rendszereik karbantartását vagy 
kiszervezésben végeztetik el.

rendszerek biztonságát. Ezek elsősorban 
olyan, magánkézben lévő hálózatok és 
rendszerek, amelyek kezelését saját 
informatikus munkatársak végzik, illetve 
amelyek biztonsági karbantartását 
kiszervezték. A biztonsági és jelentéstételi 
kötelezettségeket a releváns 
vállalkozásokra és a közigazgatásokra 
indokolt alkalmazni függetlenül attól, hogy 
azok saját maguk végzik hálózati és 
információs rendszereik karbantartását 
vagy kiszervezésben végeztetik el.

Or. fr

Módosítás 51
Nils Torvalds, Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Különös aggodalomra ad okot mind 
a szándékos, mind az akaratlan kiskapuk 
olyan szoftverekben és hardverekben való 
alkalmazása, amelyeket az információs 
társadalmi szolgáltatások kulcsfontosságú 
nyújtói használnak. E szándékos és 
akaratlan kiskapuk személyes adatok 
feldolgozásával kapcsolatos alkalmazása 
csak abban az esetben jogszerű, ha az 
uniós vagy a tagállami jog alapján jogi 
kötelezettség vagy jogi szükségszerűség 
esete áll fenn.

Or. en

Módosítás 52
Tanja Fajon

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

(26a) A gyermekek már egészen fiatal 
koruktól fogva érintkeznek az internettel 
és más modern technológiákkal, és ki 
vannak téve az ezzel járó veszélyeknek. A 
gyerekbarát online tér megfelelő 
irányítása elengedhetetlen a károk 
mérsékléséhez és annak biztosításához, 
hogy a gyermekek és jogaik védelme ne 
kerüljön veszélybe.

Or. en

Módosítás 53
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
kisebb szolgáltatókat és felhasználókat 
aránytalanul nagy pénzügyi és 
közigazgatási terhek sújtsák, a 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük az érintett hálózati vagy 
információs rendszer által megállapított 
kockázattal, figyelembe véve az ilyen 
intézkedések technikai értelemben vett 
naprakészségét. E követelmények a 
mikrovállalkozásokra nem alkalmazhatók.

(27) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
szolgáltatókat és a felhasználókat 
aránytalanul nagy pénzügyi és 
közigazgatási terhek sújtsák, a 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük az érintett hálózati vagy 
információs rendszer által megállapított 
kockázattal, figyelembe véve az ilyen 
intézkedések technikai értelemben vett 
naprakészségét. E követelmények a 
mikrovállalkozásokra nem alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 54
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
kisebb szolgáltatókat és felhasználókat 
aránytalanul nagy pénzügyi és 
közigazgatási terhek sújtsák, a 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük az érintett hálózati vagy 
információs rendszer által megállapított 
kockázattal, figyelembe véve az ilyen 
intézkedések technikai értelemben vett 
naprakészségét. E követelmények a 
mikrovállalkozásokra nem alkalmazhatók.

(27) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
kisebb szolgáltatókat és felhasználókat 
aránytalanul nagy pénzügyi és 
közigazgatási terhek sújtsák, a 
követelményeknek arányosaknak kell 
lenniük az érintett hálózati vagy 
információs rendszer által megállapított 
kockázattal, figyelembe véve az ilyen 
intézkedések technikai értelemben vett 
naprakészségét. E követelmények a 
kisvállalkozásokra nem alkalmazhatók, 
kivéve, ha azon érzékeny ágazatokhoz 
tartoznak, amelyekre ezen irányelv 
kiterjeszti a 2002. július 12-i 2002/58/EK 
irányelvben meghatározott 
kötelezettségeket, mivel e területen a 
kockázat nem a vállalkozás méretétől, 
hanem a kezelt adatok jellegétől és 
mennyiségétől függ.

Or. fr

Módosítás 55
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A illetékes hatóságoknak célszerű 
kellő figyelmet fordítaniuk a piaci 
szereplők közötti, valamint a köz- és a 
magánszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére. Az illetékes hatóságoknál 
bejelentett események nyilvánosságra 
hozatala tekintetében alaposan mérlegelni
kell a nyilvánosság fenyegetésekről való 
tájékoztatásából származó előnyt, illetve 
az érintett közigazgatási szervek és a 
bejelentést tevő piaci szereplők lehetséges 
tekintélyvesztését és az általuk 

(28) Az illetékes hatóságoknak célszerű 
kellő figyelmet fordítaniuk a piaci 
szereplők közötti, valamint a köz- és a 
magánszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére. Az illetékes hatóságoknál 
bejelentett események nyilvánosságra 
hozatala tekintetében a rövid távú 
gazdasági megfontolásokkal szemben a 
nyilvánosság fenyegetésekről való 
tájékoztatásának kell elsőbbséget
biztosítani.
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elszenvedett kereskedelmi kárt. A 
bejelentési kötelezettségek végrehajtása 
során az illetékes hatóságoknak célszerű 
különös figyelmet fordítaniuk arra, hogy 
a megfelelő biztonsági korrekciós 
intézkedések nyilvánosságra hozataláig a 
termékek gyenge pontjai szigorúan 
titokban maradjanak.

Or. de

Módosítás 56
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A illetékes hatóságoknak célszerű 
kellő figyelmet fordítaniuk a piaci 
szereplők közötti, valamint a köz- és a 
magánszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére. Az illetékes hatóságoknál 
bejelentett események nyilvánosságra 
hozatala tekintetében alaposan mérlegelni 
kell a nyilvánosság fenyegetésekről való 
tájékoztatásából származó előnyt, illetve 
az érintett közigazgatási szervek és a 
bejelentést tevő piaci szereplők lehetséges 
tekintélyvesztését és az általuk 
elszenvedett kereskedelmi kárt. A 
bejelentési kötelezettségek végrehajtása 
során az illetékes hatóságoknak célszerű 
különös figyelmet fordítaniuk arra, hogy a 
megfelelő biztonsági korrekciós 
intézkedések nyilvánosságra hozataláig a 
termékek gyenge pontjai szigorúan 
titokban maradjanak.

(28) A illetékes hatóságoknak célszerű 
kellő figyelmet fordítaniuk a vállalkozások 
és a közszektor közötti nem hivatalos és 
bizalmi információmegosztási csatornák 
megőrzésére. A bejelentési kötelezettségek 
végrehajtása során az illetékes 
hatóságoknak célszerű különös figyelmet 
fordítaniuk arra, hogy a megfelelő 
biztonsági korrekciós intézkedések 
nyilvánosságra hozataláig a termékek 
gyenge pontjai szigorúan titokban 
maradjanak.

Or. fr
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Módosítás 57
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik 
teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
beleértve azt a hatáskört is, hogy a hálózati 
és információs rendszerek biztonsági 
szintjének értékeléséhez szükséges 
megfelelő mennyiségű információt a piaci 
szereplőktől és a közigazgatásoktól 
megszerezzék, valamint hogy 
hozzájussanak a hálózati és információs 
rendszerek működését befolyásoló 
tényleges eseményekkel kapcsolatos 
valamennyi megbízható adathoz.

(29) Az illetékes hatóságoknak 
rendelkezniük kell a feladataik 
teljesítéséhez szükséges eszközökkel, 
beleértve azt a hatáskört is, hogy a hálózati 
és információs rendszerek biztonsági 
szintjének értékeléséhez szükséges 
megfelelő mennyiségű információt a 
vállalkozásoktól és a közigazgatásoktól 
megszerezzék, valamint hogy 
hozzájussanak a hálózati és információs 
rendszerek működését befolyásoló 
tényleges eseményekkel kapcsolatos 
valamennyi megbízható adathoz.

Or. fr

Módosítás 58
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az internet tisztességtelen 
használata révén a szervezett bűnözés 
kiterjesztheti online tevékenységeit a 
pénzmosás, a hamisítás és a 
szellemitulajdon-jogot sértő más áruk és 
szolgáltatások terjesztése céljából, 
valamint újabb bűncselekmények
elkövetésével próbálkozhat, ami rávilágít 
arra az aggasztó jelenségre, hogy a 
szervezett bűnözés képes alkalmazkodni a 
modern technológiához.

Or. en
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Módosítás 59
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az események hátterében sok esetben 
bűncselekmények állnak. Az események 
bűncselekmény jellege akkor is 
feltételezhető, ha erre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésére kezdettől fogva egyértelmű 
bizonyíték. Ebben az összefüggésben 
fontos, hogy a biztonsági fenyegetésekre 
való hatékony és átfogó reagálás részét 
képezze az illetékes hatóságok és a 
bűnüldöző hatóságok közötti megfelelő 
együttműködésnek. A biztonságos, védett 
és ellenállóbb környezet előmozdítására 
való törekvés jegyében különösen 
kívánatos a vélhetően súlyos 
bűncselekménynek minősülő események 
bűnüldöző hatóságoknál való módszeres 
bejelentése. Azt, hogy egy esemény súlyos 
bűncselekménynek minősül-e, a 
számítástechnikai bűnözésről szóló uniós 
jogszabályok alapján kell értékelni.

(30) Az események hátterében sok esetben 
bűncselekmények állnak. Az események 
bűncselekmény jellege akkor is 
feltételezhető, ha erre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésére kezdettől fogva egyértelmű 
bizonyíték. Ebben az összefüggésben 
fontos, hogy a biztonsági fenyegetésekre 
való hatékony és átfogó reagálás részét 
képezze az illetékes hatóságok és a 
bűnüldöző hatóságok közötti megfelelő 
együttműködésnek. A biztonságos, védett 
és ellenállóbb környezet előmozdítására 
való törekvés jegyében különösen 
kívánatos a vélhetően súlyos 
bűncselekménynek minősülő események 
bűnüldöző hatóságoknál való módszeres 
bejelentése. Azt, hogy egy esemény, 
például a kiberterrorizmus – azaz a
számítógépes eszközök annak érdekében 
való felhasználása, hogy a kormány vagy 
a civil lakosság kényszerítése vagy 
megfélemlítése céljából lekapcsolják a 
kritikus nemzeti infrastruktúrákat –
súlyos bűncselekménynek minősül-e, a 
számítástechnikai bűnözésről szóló uniós 
jogszabályok és az Európa Tanács 
számítástechnikai bűnözésről szóló 
egyezménye alapján kell értékelni.

Or. en

Módosítás 60
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az események hátterében sok esetben
bűncselekmények állnak. Az események 
bűncselekmény jellege akkor is
feltételezhető, ha erre vonatkozóan nem 
áll rendelkezésére kezdettől fogva 
egyértelmű bizonyíték. Ebben az 
összefüggésben fontos, hogy a biztonsági 
fenyegetésekre való hatékony és átfogó 
reagálás részét képezze az illetékes 
hatóságok és a bűnüldöző hatóságok 
közötti megfelelő együttműködésnek. A 
biztonságos, védett és ellenállóbb 
környezet előmozdítására való törekvés 
jegyében különösen kívánatos a vélhetően 
súlyos bűncselekménynek minősülő 
események bűnüldöző hatóságoknál való 
módszeres bejelentése. Azt, hogy egy 
esemény súlyos bűncselekménynek 
minősül-e, a számítástechnikai bűnözésről 
szóló uniós jogszabályok alapján kell 
értékelni.

(30) Az események hátterében egyes 
esetekben bűncselekmények állnak, és 
feltételezhető az események 
bűncselekmény jellege. Ezekben az 
esetekben fontos, hogy a biztonsági 
fenyegetésekre való hatékony és átfogó 
reagálás részét képezze az illetékes 
hatóságok és a bűnüldöző hatóságok 
közötti megfelelő együttműködésnek. A 
biztonságos, védett és ellenállóbb 
környezet előmozdítására való törekvés 
jegyében különösen kívánatos a vélhetően 
súlyos bűncselekménynek minősülő 
események bűnüldöző hatóságoknál való 
módszeres bejelentése. Azt, hogy egy 
esemény súlyos bűncselekménynek 
minősül-e, a számítástechnikai bűnözésről 
szóló uniós jogszabályok alapján kell 
értékelni.

Or. fr

Módosítás 61
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A tagállamoknak elegendő forrást 
fordítaniuk a radikalizálódás és a 
terrorizmus elleni hazai küzdelemre, mivel 
az gyorsan átterjed a kritikus 
infrastruktúrák védelmére; a terrorizmus 
elleni politika terén pedig szorosabb 
együttműködést kell fenntartaniuk az EU 
és a NATO között. Az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét, a 
terrorizmus elleni küzdelem uniós 
koordinátorát és az Europol 
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Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Központját teljes körűen tájékoztatni kell 
a terrorizmussal összefüggő kockázatok 
észlelése esetén.

Or. en

Módosítás 62
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A számítástechnikai bűnözés egyre 
súlyosabb gazdasági és társadalmi kárt 
okoz, fogyasztók millióit érintve és 
becslések szerint 290 milliárd eurós éves 
veszteséget okozva5.
__________________
5 A Norton számítástechnikai bűnözésről 
szóló 2012. évi jelentése alapján.

Or. en

Módosítás 63
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A személyes adatokat – főleg a 
szervezett bűnözés keretében – gyakran 
csalárd módon szerzik meg, hogy hamis 
dokumentumokat készítsenek vagy 
meghamisítsák az eredeti 
dokumentumokat, és azokkal más 
bűncselekményeket kövessenek el.

Or. en
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Módosítás 64
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
31 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31b) A Bizottság által végzett kutatás6 

alapján az Európai Unióban az 
internethasználók 1,8%-a vált 
személyiséglopás, 12%-a pedig az online 
csalás valamely formájának áldozatává. A 
személyes adatok interneten történő 
védelme az internetes bűnözés elleni 
küzdelem alapvető előfeltétele, valamint a 
polgárok online szolgáltatásokba vetett 
bizalma visszaállításának fontos eszköze.
__________________
6 A számítástechnikai bűnözésről szóló, 
2012. júliusi 390. sz. különjelentés.

Or. en

Módosítás 65
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Ezen irányelv elfogadására csak az 
általános adatvédelmi jogszabályok 
elfogadását követően kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 66
Marie-Christine Vergiat
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Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A Bizottságnak indokolt ezen irányelv 
rendelkezéseit időszakonként 
felülvizsgálni, különösen annak 
megvizsgálása céljából, hogy a változó 
technológiai és piaci feltételek fényében 
szükség van-e az irányelv módosítására.

(33) A Bizottságnak indokolt ezen irányelv 
rendelkezéseit időszakonként 
felülvizsgálni, különösen annak 
megvizsgálása céljából, hogy a változó 
technológiai és piaci feltételek, a hálózatok 
és az információk legmagasabb szintű 
biztonságára és integritására, valamint a 
magánélet és a személyes adatok 
legmagasabb szintű védelmére irányuló 
kötelezettségek fényében szükség van-e az 
irányelv módosítására.

Or. fr

Módosítás 67
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az illetékes hatóság által az üzleti 
titokra vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályok értelmében bizalmasnak 
minősített információkat csak abban az 
esetben kell a Bizottság és a többi illetékes 
hatóság tudomására hozni, ha az 
adatszolgáltatás ezen irányelv alkalmazása 
szempontjából feltétlenül szükséges. A 
rendelkezésre bocsátott adatokat az ilyen 
adatszolgáltatás célja szempontjából 
lényeges, szükséges és azzal arányos 
adatokra kell korlátozni.

(38) Az illetékes hatóság által az üzleti 
titokra vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályok értelmében bizalmasnak 
minősített információkat még 
büntetőügyekben is csak abban az esetben 
kell a Bizottság és a többi illetékes hatóság 
tudomására hozni, ha az adatszolgáltatás 
ezen irányelv alkalmazása szempontjából 
feltétlenül szükséges. A rendelkezésre 
bocsátott adatokat az ilyen adatszolgáltatás 
célja szempontjából lényeges, szükséges és 
azzal arányos adatokra kell korlátozni.

Or. fr

Módosítás 68
Marie-Christine Vergiat
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Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A kockázatokkal és az eseményekkel 
kapcsolatos információknak az 
együttműködési hálózaton keresztül történő 
megosztása, valamint az események 
illetékes nemzeti hatóságoknál történő 
bejelentésére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés személyes adatok 
feldolgozását teheti szükségessé. A
személyes adatok ilyen feldolgozása 
szükséges ezen irányelv közérdekű 
céljainak eléréséhez, ezért a 95/46/EK 
irányelv 7. cikke alapján indokolt. A 
szóban forgó indokolt célkitűzésekre való 
tekintettel az ilyen adatfeldolgozás nem 
jelent aránytalan és megengedhetetlen
beavatkozást, amely sértené a személyes 
adatok védelmére vonatkozó, az Alapjogi 
Charta 8. cikke által biztosított jog 
lényegét. Ezen irányelv alkalmazásakor az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet31 kell értelemszerűen 
alkalmazni. Az adatok uniós intézmények 
és szervek általi, ezen irányelv 
végrehajtása céljából történő 
feldolgozásakor meg kell felelni a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben foglaltaknak.

(39) A kockázatokkal és az eseményekkel 
kapcsolatos információknak az 
együttműködési hálózaton keresztül történő 
megosztása, valamint az események 
illetékes nemzeti hatóságoknál történő 
bejelentésére vonatkozó követelményeknek 
való megfelelés személyes adatok 
feldolgozását teheti szükségessé. Ha a
személyes adatok ilyen feldolgozása 
szükséges ezen irányelv közérdekű 
céljainak eléréséhez, akkor e feldolgozás a 
95/46/EK irányelv 7. cikke alapján 
indokoltnak minősülhet. Ez azonban nem 
mentesíti az illetékes hatóságokat az olyan 
arányos beavatkozásra vonatkozó 
kötelezettségük alól, amely nem sérti a 
személyes adatok védelmére vonatkozó, az 
Alapjogi Charta 8. cikke által biztosított 
jogot. Ezen irányelv alkalmazásakor az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet31 kell értelemszerűen 
alkalmazni. Az adatok uniós intézmények 
és szervek általi, ezen irányelv 
végrehajtása céljából történő 
feldolgozásakor meg kell felelni a 
személyes adatok közösségi intézmények 
és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, 
valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben foglaltaknak.

__________________ __________________
31 HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 31 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Or. fr
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Módosítás 69
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Minden intézkedés esetében 
biztosítani kell az alapvető emberi jogok, 
különösen az emberi jogok európai 
egyezményében (a magánélet tiszteletben 
tartásával kapcsolatos 8. cikkében) 
említett jogok megfelelő védelmét, és 
gondoskodni kell az arányosság elvének 
betartásáról.

Or. de

Módosítás 70
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a piaci szereplőkre és a 
közigazgatásokra vonatkozóan biztonsági 
követelményeket állapít meg.

c) a vállalkozásokra és a közigazgatásokra 
vonatkozóan biztonsági követelményeket 
állapít meg.

Or. fr

Módosítás 71
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ez az irányelv továbbá nem sérti sem a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 

(5) Ez az irányelv teljes mértékben 
tiszteletben tartja a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
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az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv33, sem az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, sem 
pedig a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet34

rendelkezéseit.

védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv33, az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
valamint a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet34

rendelkezéseit.
__________________ __________________
33 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 33 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
34 SEC (2012) 72 végleges. 34 SEC (2012) 72 végleges.

Or. fr

Módosítás 72
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – az uniós jog szerinti 
kötelezettségeik sérelme nélkül – nem 
akadályozhatók meg abban, hogy 
magasabb biztonság szintet biztosító 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn.

A tagállamok – az uniós jog szerinti 
kötelezettségeik sérelme nélkül – nem 
akadályozhatók meg abban, hogy 
magasabb biztonság szintet biztosító 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn. Mindazonáltal a IV. fejezet 
rendelkezéseinek átültetésekor a 
tagállamok nem tarthatnak fenn, illetve 
nem vezethetnek be olyan nemzeti 
rendelkezéseket, amelyek eltérnek az e 
fejezetben megállapított rendelkezésektől 
vagy ellentétesek azokkal.

Or. en
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Módosítás 73
Csaba Sógor

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok – az uniós jog szerinti 
kötelezettségeik sérelme nélkül – nem 
akadályozhatók meg abban, hogy 
magasabb biztonság szintet biztosító 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn.

A tagállamok – az uniós jog szerinti 
kötelezettségeik sérelme nélkül – nem 
akadályozhatók meg abban, hogy 
magasabb biztonság szintet biztosító 
rendelkezéseket fogadjanak el vagy 
tartsanak fenn, azonban ezeknek be kell 
tartaniuk azokat az, ez esetben minimálás 
közös elvárásokat, amelyeket ez az 
irányelv meghatároz.

Or. hu

Módosítás 74
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a) és b) pontban szereplő elemek által 
működésük, használatuk, védelmük és 
fenntartásuk céljából tárolt, feldolgozott, 
visszakeresett vagy továbbított 
számítógépes adatok.

c) az a) és b) pontban szereplő elemek által 
működésük és használatuk céljából tárolt, 
feldolgozott, visszakeresett vagy 
továbbított számítógépes adatok.

Or. de

Módosítás 75
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „biztonság”: valamely hálózati és 
információs rendszer képessége – a 
titkosság meghatározott szintjén – a 
szóban forgó hálózati és információs 
rendszerekben tárolt vagy továbbított 
adatok és az általuk nyújtott vagy rajtuk 
keresztül elérhető kapcsolódó 
szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát 
veszélyeztető véletlen eseményekkel, 
illetve rosszindulatú tevékenységgel 
szembeni ellenállásra;

2. „biztonság”: valamely hálózati és 
információs rendszer képessége a szóban 
forgó hálózati és információs 
rendszerekben tárolt vagy továbbított 
adatok és az általuk nyújtott vagy rajtuk 
keresztül elérhető kapcsolódó 
szolgáltatások hozzáférhetőségét, 
hitelességét, sértetlenségét és titkosságát 
veszélyeztető véletlen eseményekkel, 
illetve rosszindulatú tevékenységgel 
szembeni ellenállásra;

Or. fr

Módosítás 76
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési terv”: olyan terv, amely 
meghatározza a hálózatok vagy 
információs rendszerek működésének 
fenntartására vagy helyreállítására 
vonatkozó szervezeti feladatkörök, 
hatáskörök és eljárások kereteit arra az 
esetre, ha az említett hálózatokat vagy 
információs rendszereket érintő kockázat 
vagy esemény áll fenn;

6. „hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési terv”: olyan terv, amely 
meghatározza a hálózatok vagy 
információs rendszerek működésének 
fenntartására vagy helyreállítására 
vonatkozó szervezeti feladatkörök, 
hatáskörök és eljárások indikatív kereteit 
arra az esetre, ha az említett hálózatokat 
vagy információs rendszereket érintő 
kockázat vagy esemény áll fenn;

Or. en

Módosítás 77
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – bevezető rész



AM\1006685HU.doc 37/57 PE521.696v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „piaci szereplő”: 8. „vállalkozás”:

Or. fr

Módosítás 78
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) más, a II. mellékletben nem kimerítő 
jelleggel felsorolt információs társadalmi 
szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő 
információs társadalmi szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató;

a) a II. mellékletben nem kimerítő jelleggel 
felsorolt információs társadalmi 
szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő 
információs társadalmi szolgáltatást nyújtó 
szolgáltató;

Or. de

Módosítás 79
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy 
szempontjából alapvető fontosságú – a II. 
mellékletben nem kimerítő jelleggel 
felsorolt – gazdasági és társadalmi 
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője.

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások, az egészségügy és a 
mezőgazdaság szempontjából alapvető 
fontosságú – a II. mellékletben nem 
kimerítő jelleggel felsorolt – gazdasági és 
társadalmi tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője.

Or. en



PE521.696v01-00 38/57 AM\1006685HU.doc

HU

Módosítás 80
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy 
szempontjából alapvető fontosságú – a II. 
mellékletben nem kimerítő jelleggel 
felsorolt – gazdasági és társadalmi
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője.

b) az energiaszolgáltatás, a közlekedés, a 
banki szolgáltatások, a tőzsdei 
szolgáltatások és az egészségügy 
szempontjából alapvető fontosságú – a II.
mellékletben nem kimerítő jelleggel 
felsorolt – társadalmi és gazdasági 
tevékenységek fenntartásához 
nélkülözhetetlen kritikus infrastruktúra 
üzemeltetője.

Or. de

Módosítás 81
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „fenyegetettségre vonatkozó 
információk”: olyan támadásra vonatkozó
információk, amely biztonsági esemény
bekövetkeztéhez vagy biztonsági 
eseményre irányuló kísérlethez vezet, és 
amely megfelel a számítástechnikai 
támadás jellemzőinek;

Or. en

Módosítás 82
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam nemzeti hálózat-
és információbiztonsági stratégiát fogad el, 
amelyben meghatározza a stratégiai 
célokat, valamint a magas szintű hálózat-
és információbiztonság eléréséhez és 
fenntartásához szükséges konkrét 
szakpolitikai és szabályozási
intézkedéseket. A nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégia különösen a 
következő témákkal foglalkozik:

(1) Valamennyi tagállam nemzeti hálózat-
és információbiztonsági stratégiát fogad el, 
amelyben meghatározza a stratégiai 
célokat, valamint a magas szintű hálózat-
és információbiztonság eléréséhez és 
fenntartásához szükséges konkrét 
szakpolitikai intézkedéseket. A nemzeti 
hálózat- és információbiztonsági stratégia 
különösen a következő témákkal 
foglalkozik:

Or. de

Módosítás 83
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a stratégia célkitűzéseinek és 
prioritásainak elérését szolgáló irányítási 
keretrendszer, ideértve a kormányzati 
szervek és egyéb érintett szereplők 
szerepkörének és feladatainak egyértelmű 
meghatározását is;

b) a stratégia célkitűzéseinek és 
prioritásainak elérését szolgáló irányítási 
keretrendszer, ideértve a kormányzati 
szervek és az érintett szereplők 
szerepkörének és feladatainak egyértelmű 
meghatározását is;

Or. de

Módosítás 84
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felkészültségre, a reagálásra és a 
helyreállításra vonatkozó általános 
intézkedések meghatározása, ideértve az 

c) a felkészültségre, a reagálásra és a 
helyreállításra vonatkozó általános 
intézkedések meghatározása, ideértve az 
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állami szféra és a magánszféra közötti 
együttműködést szolgáló mechanizmusokat 
is;

állami szféra és a magánszféra, illetve az 
állami szféra és a harmadik ágazatok
közötti együttműködést szolgáló 
mechanizmusokat is;

Or. fi

Módosítás 85
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a veszélyek azonosítására és az 
események potenciális hatásainak 
felmérésére irányuló kockázatértékelési 
terv;

a) a veszélyek azonosítására és az esetleges 
események hatásainak felmérésére irányuló 
kockázatkezelési keret, amely magában 
foglalja legalább a kockázatok rendszeres 
értékelését, valamint a biztonság és az 
integritás megőrzésére és a tájékoztatásra 
irányuló intézkedések, a korai előrejelzést 
is beleértve;

Or. fr

Indokolás

A kockázatértékelési terv nem elegendő és nem foglal magában a hálózatok és a tájékoztatás 
biztonságával kapcsolatos kockázatok kezeléséhez szükséges más intézkedéseket. Az európai 
adatvédelmi biztos a kockázatértékelést magában foglaló kockázatkezelési keret létrehozását 
javasolja.

Módosítás 86
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát és a 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet azok elfogadásától 
számított egy hónapon belül meg kell 

(3) A nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát és a 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet azok elfogadásától 
számított egy hónapon belül meg kell 
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küldeni a Bizottságnak. küldeni a Bizottságnak, az Európai 
Parlament illetékes bizottságának és az 
európai adatvédelmi biztosnak.

Or. de

Módosítás 87
Csaba Sógor

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát és a 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet azok elfogadásától 
számított egy hónapon belül meg kell 
küldeni a Bizottságnak.

(3) Valamennyi tagállam saját nemzeti 
hálózat- és informácóbiztonsági 
stratégiáját jelen irányelv elfogadásától és 
hivatalos közlésétől számított 12 hónapon 
belül elkészíti. A nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát és a 
nemzeti hálózat- és információbiztonsági 
együttműködési tervet azok elfogadásától 
számított egy hónapon belül meg kell 
küldeni a Bizottságnak.

Or. hu

Indokolás

Amennyiben nincs határidő szabva a nemzeti stratégiák elkészítésére, jelentős késések és 
elcsúszások állhatnak be, ezáltal pedig éppen a hálózati jelleg sérül. Bár jelen irányelvek 
rendelkezéseit a 21. Cikkben foglaltak szerint 18 hónappal az elfogadás után be kell ültetni a 
nemzeti jogba, amennyiben a nemzeti stratégiák maguk csak a legvégén kerülnek elfogadásra, 
ez azt jelenti, késés áll be egyéb szinteken. Ezért ez a módosítás azt javasolja, hogy a nemzeti 
stratégiák esetében 12 hónapos megszorítás legyen.

Módosítás 88
Csaba Sógor

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság, összesítve az összes 
tagállam nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiáját, ezeket 
rendszerezett formában elküldi az összes 
tagállamnak.

Or. hu

Indokolás

Hasznos, ha a tagállamok egymás terveit is látják. Segít az eligazodásban, sőt alkalom lehet a 
legjobb gyakorlatok cseréjére.

Módosítás 89
Csaba Sógor

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság irányadó útmutatót állít 
össze a nemzeti hálózat- is 
információbiztonsági stratégia struktújára 
vonatkozóan legkésőbb 6 hónappal jelen 
irányelv elfogadását követően. Ennek 
célja segíteni a tagállamokat, hogy 
megközelítőleg azonos stuktúrájú 
dokumentumokat dolgozzanak ki és 
fogadjanak el.

Or. hu

Indokolás

Hatékonyabb közösségi szintű rendszerezést és összesítést lehet 28 olyan dokumentumon 
végezni, amelyek egy bizonyos szerkezeti irány követnek. Bár a Bizottság irányadó 
dokumentuma nem lenne kötelező jellegű, mégis azt érné el, hogy a tagállamok saját nemzeti 
stratégiáik kidolgozásában ezt a javasolt modellt, struktúrát kövessék.

Módosítás 90
Josef Weidenholzer
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok – szükség 
szerint – konzultálnak és együttműködnek 
az érintett nemzeti bűnüldöző 
hatóságokkal és a nemzeti adatvédelmi 
hatóságokkal.

(5) Az illetékes hatóságok konzultálnak és 
szorosan együttműködnek az illetékes
nemzeti bűnüldöző hatóságokkal és a 
nemzeti adatvédelmi hatóságokkal.

Or. de

Módosítás 91
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok – szükség 
szerint – konzultálnak és együttműködnek 
az érintett nemzeti bűnüldöző hatóságokkal 
és a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal.

(5) Szükség esetén az illetékes hatóságok 
az arányosság elvének tiszteletben 
tartásával konzultálnak és – adott esetben 
– együttműködnek az érintett nemzeti 
bűnüldöző hatóságokkal és a nemzeti 
adatvédelmi hatóságokkal.

Or. fr

Módosítás 92
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy gyanú 
felmerülése esetén az illetékes hatóságok 
minden esetben azonnal tájékoztassák az 
érintett nemzeti bűnüldöző hatóságokat és 
adatvédelmi hatóságokat, hogy valamely 



PE521.696v01-00 44/57 AM\1006685HU.doc

HU

tagállam vagy harmadik ország nemzeti 
hatósága:
– a bejelentett esemény hírforrása;
–- a közérdekű bejelentők által közzétett 
anyagok, egy hiteles nyilvános forrás vagy 
az illetékes hatóság részére bizalmasan 
eljutatott információk alapján bejelentett 
lehetséges esemény hírforrása.

Or. en

Módosítás 93
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti bűnüldöző hatóságok részére az 
új (5a) bekezdés alapján történő 
bejelentések nyomán az Europol 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Központja a tagállamok esemény 
kivizsgálásával kapcsolatos hatáskörének 
sérelme nélkül automatikusan az esemény 
kivizsgálására vonatkozó utasítást adjon 
ki.

Or. en

Módosítás 94
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden tagállam késedelem nélkül 
tájékoztatja a Bizottságot az illetékes 
hatóság kijelöléséről, feladatairól és 

(6) Minden tagállam késedelem nélkül 
tájékoztatja a Bizottságot, az Európai 
Parlament illetékes bizottságát és az 
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bármilyen későbbi változásról. Valamennyi 
tagállam nyilvánosságra hozza a kijelölt 
illetékes hatóság nevét.

európai adatvédelmi biztost az illetékes 
hatóság kijelöléséről, feladatairól és 
bármilyen későbbi változásról. Valamennyi 
tagállam haladéktalanul nyilvánosságra 
hozza a kijelölt illetékes hatóság nevét.

Or. de

Módosítás 95
Csaba Sógor

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az illetékes hatóság évente jelentést 
készít az illető tagállam illetékes 
minisztériumához/államtitkárságához, 
melyben beszámol az éves 
tevékenységéről, arról, hogy az 
irányelvben foglalt feladatköröket milyen 
mértékben tudta megvalósítani. Az éves 
jelentéshez pénzügyi elszámolást is csatol.

Or. hu

Indokolás

Minden szervezet létrehozásakor minimális követelmény, hogy ezek elszámoltatásáról, 
elszámoltathatóságáról is rendelkezzen az adott jogszabály, mely ez esetben éves beszámoló 
formájában történhet meg.

Módosítás 96
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam felállít egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
melynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 

(1) Valamennyi tagállam létrehoz legalább
egy hálózatbiztonsági vészhelyzeteket 
elhárító csoportot (a továbbiakban: 
„CERT”), amelynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
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meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül is 
létre lehet hozni.

meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő – eljárás alapján történő 
kezelése. A CERT-et az illetékes 
hatóságon belül is létre lehet hozni.

Or. en

Módosítás 97
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam felállít egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
melynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül is
létre lehet hozni.

(1) Valamennyi tagállam létrehoz egy 
hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító 
csoportot (a továbbiakban: „CERT”), 
amelynek feladata a biztonsági 
eseményeknek és kockázatoknak egy jól 
meghatározott – az I. melléklet 1. 
pontjában szereplő követelményeknek 
megfelelő eljárás alapján történő kezelése. 
A CERT-et az illetékes hatóságon belül 
hozzák létre.

Or. de

Módosítás 98
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot a CERT rendelkezésére álló 
forrásokról és megbízatásáról, valamint a 
biztonsági események kezelésére szolgáló 
eljárásról.

(4) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot, az európai adatvédelmi biztost
és a nyilvánosságot a CERT 
rendelkezésére álló forrásokról és 
megbízatásáról, valamint a biztonsági 
események kezelésére szolgáló eljárásról.
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Or. de

Módosítás 99
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az együttműködési hálózat állandó 
kapcsolatot teremt a Bizottság és az 
illetékes hatóságok között. Az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) felkérésre szakértő 
véleményével és tanácsaival segíti az 
együttműködési hálózatot.

(2) Az együttműködési hálózat állandó 
kapcsolatot teremt a Bizottság és az 
illetékes hatóságok között. Az Európai 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) felkérésre oly módon
segíti az együttműködési hálózatot, hogy 
megfelelő intézkedések kíséretében 
technológiai szempontból semleges 
iránymutatást nyújt az állami és a 
magánszektor számára egyaránt.

Or. en

Módosítás 100
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egy közös honlapon rendszeresen 
közzéteszik a folyamatban lévő korai 
előrejelzésekre és az összehangolt 
válaszintézkedésre vonatkozó nem 
bizalmas információkat;

c) egy közös honlapon rendszeresen és 
haladéktalanul közzéteszik a folyamatban 
lévő korai előrejelzésekre és az 
összehangolt válaszintézkedésre vonatkozó 
átfogó információkat;

Or. de

Módosítás 101
Josef Weidenholzer
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egy tagállam vagy a Bizottság kérésére 
közös vitára és értékelésre bocsátják az 5. 
cikkben említett – az irányelv hatálya alá 
tartozó – adott nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát vagy 
stratégiákat, illetőleg nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet vagy terveket;

d) egy tagállam, a Bizottság vagy az 
Európai Parlament kérésére közös vitára 
és értékelésre bocsátják az 5. cikkben 
említett – az irányelv hatálya alá tartozó –
adott nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági stratégiát vagy 
stratégiákat, illetőleg nemzeti hálózat- és 
információbiztonsági együttműködési 
tervet vagy terveket;

Or. de

Módosítás 102
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egy tagállam vagy a Bizottság kérésére 
közös vitára és értékelésre bocsátják a 
CERT-ek eredményességét, különösen 
uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatok végzése 
kapcsán;

e) egy tagállam, a Bizottság vagy az 
Európai Parlament kérésére közös vitára 
és értékelésre bocsátják a CERT-ek 
eredményességét, különösen uniós szintű 
hálózat- és információbiztonsági 
gyakorlatok végzése kapcsán;

Or. de

Módosítás 103
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) minden releváns kérdésben
együttműködnek és információt cserélnek 

f) a lényeges kérdésekben
együttműködnek és információt cserélnek 
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az Europol szervezetén belül működő 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központtal, illetve más érintett európai 
szervekkel, különösen az adatvédelem, az 
energiaszolgáltatás, a közlekedés, a banki 
szolgáltatások, a tőzsdei szolgáltatások és 
az egészségügy területén;

az Europol szervezetén belül működő 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központtal, az európai adatvédelmi 
biztossal, valamint a nemzeti adatvédelmi 
hatóságokkal;

Or. de

Módosítás 104
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) rendszeres jelleggel szakértői 
értékeléseket szerveznek a képességek és a 
felkészültség témájában;

h) rendszeres jelleggel szakértői 
értékeléseket szerveznek a képességek, a 
felkészültség és az adatvédelmi 
rendelkezések betartása témájában;

Or. de

Módosítás 105
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatokat 
szerveznek, és adott esetben részt vesznek 
nemzetközi hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatokon is.

i) uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatokat 
szerveznek, és részt vesznek nemzetközi 
hálózat- és információbiztonsági 
gyakorlatokon is.

Or. de
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Módosítás 106
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatokat 
szerveznek, és adott esetben részt vesznek 
nemzetközi hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatokon is.

i) uniós szintű hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatokat 
szerveznek, és adott esetben részt vesznek 
nemzetközi hálózat- és 
információbiztonsági gyakorlatokon is, 
feltéve, hogy az érintett tagállamok 
biztosítják az uniós polgárok adatainak 
védelmét.

Or. fr

Módosítás 107
Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyes adatokat kizárólag azok 
a címzettek kapják meg, akik a feladataik 
ellátásához engedélyt kaptak azok 
feldolgozására. A közölt adatok az ezen 
feladatok ellátásához szükséges adatokra 
korlátozódnak a vonatkozó uniós jog 
betartása mellett. Biztosítani kell a 
célkorlátozás elvének való megfelelést. Az 
ilyen adatok megőrzési ideje legfeljebb hat 
hónap, amely egy alkalommal 
meghosszabbítató.

Or. fr

Módosítás 108
Ágnes Hankiss
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – határozatokat fogad el a 
tagállamoknak az említett biztonságos 
infrastruktúrához való hozzáféréséről, a 
(2) és (3) bekezdésben említett kritériumok 
alapján. Az ilyen végrehajtási aktusokat a 
19. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 109
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a korai előrejelzés tárgyát 
képező kockázat, illetve esemény 
gyaníthatóan bűnügyi természetű, az 
illetékes hatóságok vagy a Bizottság 
tájékoztatja az Europol Számítástechnikai 
Bűnözés Elleni Európai Központját.

(4) Amennyiben a korai előrejelzés tárgyát 
képező kockázat, illetve esemény bűnügyi 
természetű, az illetékes hatóságok vagy a 
Bizottság tájékoztatja az Europol 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központját.

Or. de

Módosítás 110
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kritikus nemzeti infrastruktúrákat 
érintő számítástechnikai fenyegetésekkel 
kapcsolatos konkrét hírszerzési 
értesülésekről tájékoztatni kell a 
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fenyegetéssel érintett magánszektorbeli 
létesítmények biztonsági ellenőrzésen 
átesett személyzetét.

Or. en

Módosítás 111
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázatokra és eseményekre 
vonatkozó kompatibilis és összevethető 
információknak az illetékes hatóságok 
általi összegyűjtésére és megosztására 
irányadó formátum és eljárások 
meghatározása,

– a kockázatokra és eseményekre 
vonatkozó kompatibilis és összevethető 
információknak az illetékes hatóságok 
általi összegyűjtésére és megosztására 
irányadó formátum és eljárások indikatív
meghatározása,

Or. en

Módosítás 112
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kockázatoknak és eseményeknek az 
együttműködési hálózat által végzett 
értékelésére irányadó eljárások és
kritériumok meghatározása;

– a kockázatoknak és eseményeknek az 
együttműködési hálózat által végzett 
értékelésére irányadó kritériumok 
meghatározása;

Or. en

Módosítás 113
Josef Weidenholzer
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson, az 
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodásokban figyelemmel kell lenni 
arra, hogy az együttműködési hálózaton 
belül továbbított személyes adatoknak
megfelelő védelmet kell biztosítani.

Az együttműködési hálózat kínálta
lehetőség sérelme nélkül az Unió 
nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodásokban biztosítani kell az 
együttműködési hálózaton belül továbbított 
személyes adatok magas szintű védelmét.

Or. de

Módosítás 114
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson, az 
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodásokban figyelemmel kell 
lenni arra, hogy az együttműködési 
hálózaton belül továbbított személyes 
adatoknak megfelelő védelmet kell 
biztosítani.

Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az 
együttműködési hálózat informális 
nemzetközi együttműködést folytasson, az 
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet 
harmadik országokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel az együttműködési hálózat 
egyes tevékenységeibe való bevonásuk 
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E 
megállapodások kizárólag olyan
tagállamokkal köthetők, amelyekben 
biztosított a polgárok adatainak az uniós 
adatvédelemmel összehasonlítható szintű 
védelme, és amelyek a saját területükön 
biztosítják az uniós polgárok számára a 
jogaik védelmének lehetőségét. Ennek 
hiányában csak a nem hivatalos 
együttműködésben vehetnek részt.
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Or. fr

Módosítás 115
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika 
mindenkori állására – a felmerülő 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet 
kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
megfelelő és arányos műszaki és 
szervezési intézkedéseket tegyenek a 
működésük során általuk ellenőrzött és 
használt hálózatok és információs 
rendszerek biztonságát fenyegető 
kockázatok kezelése érdekében. Ezen 
intézkedéseknek – tekintettel a tudomány 
és a technika mindenkori állására – a 
felmerülő kockázatnak megfelelő 
biztonsági szintet kell garantálniuk. Így 
különösen intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

Or. en

Módosítás 116
Josef Weidenholzer

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
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megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika 
mindenkori állására – a felmerülő 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet 
kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok 
korlátozása érdekében. Ezen 
intézkedéseknek – tekintettel a tudomány 
és a technika mindenkori állására – a 
felmerülő kockázatnak megfelelő 
biztonsági szintet kell garantálniuk. Így 
különösen intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága és az adatbiztonság.

Or. de

Módosítás 117
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika 
mindenkori állására – a felmerülő 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet 
kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a vállalkozások
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika 
mindenkori állására – a felmerülő 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet 
kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
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legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

Or. fr

Módosítás 118
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése 
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika 
mindenkori állására – a felmerülő 
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet 
kell garantálniuk. Így különösen 
intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
megfelelő műszaki és szervezési 
intézkedéseket tegyenek a működésük 
során általuk ellenőrzött és használt 
hálózatok és információs rendszerek 
biztonságát fenyegető kockázatok feltárása 
és hatékony kezelése érdekében. Ezen 
intézkedéseknek – tekintettel a tudomány 
és a technika mindenkori állására – a 
felmerülő kockázatnak megfelelő 
biztonsági szintet kell garantálniuk. Így 
különösen intézkedéseket kell tenni, hogy a 
hálózataikat és az információs 
rendszereiket érintő események ne, illetve 
minél kevésbé legyenek hatással az e 
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta 
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva 
legyen az e hálózatokra és információs 
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások 
folytonossága.

Or. en

Módosítás 119
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
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(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára jelentős hatást gyakorló 
eseményeket.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek és a piaci szereplők 
az illetékes hatóságnak bejelentsék az 
általuk nyújtott alapszolgáltatások 
biztonságára hatást gyakorló eseményekkel 
és veszélyekkel kapcsolatos információkat.

Or. en

Módosítás 120
Carl Schlyter

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

Módosítás

a) A biztonsággal és védelemmel 
kapcsolatos súlyos gondatlanság esetén a 
felhasználói megállapodásban foglalt, 
felelősséget kizáró szerződési feltételek 
ellenére a kereskedelmi szoftverek gyártói
tartoznak felelősséggel.

Or. en

Indokolás

A licenciaszerződésben a kereskedelmi szoftverek gyártói kizárják a nem megfelelő biztonsági 
megfontolásokkal és a gyengébb minőségű programozással kapcsolatos felelősségüket. A 
szoftvergyártók biztonsági intézkedésekbe való beruházásának ösztönzése érdekében azonban 
más kultúrára van szükség. Ez csak abban az esetben valósítható meg, ha a szoftvergyártókat 
terheli a felelősség a biztonsággal kapcsolatos hiányosságokért.


