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Módosítás 34
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

annak 83. cikke (1) bekezdésére, annak 16. cikkére és 83. cikke (1) 
bekezdésére,

Or. en

Módosítás 35
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az irányelv célkitűzése, hogy közelítse 
a tagállamok büntető jogszabályait az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és javítsa a tagállamok igazságügyi 
és egyéb hatóságai, – beleértve a 
rendőrséget és egyéb bűnüldözési 
szakszolgálatokat – a Bizottság, az 
Eurojust, az Europol, az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA) közötti együttműködést, annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a közös 
és átfogó fellépés uniós szinten. 

Or. ro

Módosítás 36
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Növekvő veszélyt jelentenek az 
információs rendszerek elleni támadások,
mind uniós szinten mind pedig 
világszinten, különösen a szervezett 
bűnözésből eredő fenyegetések 
eredményeképpen, és egyre nagyobb 
aggodalmat okoz a tagállamok és az Unió 
kritikus infrastruktúrájának részét képező 
információs rendszerek elleni terror- vagy 
politikai indíttatású támadások lehetősége. 
Ez veszélyezteti a biztonságosabb 
információs társadalom, valamint a 
szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló térség 
megvalósítását, ezért az Európai Unió 
szintjén kell fellépni ellene, nemzetközi 
szinten pedig jobb együttműködésre és 
koordinációra van szükség.

Or. ro

Módosítás 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Növekvő veszélyt jelentenek az 
információs rendszerek elleni támadások, 
legalábbis a szervezett bűnözésből eredő 
fenyegetések eredményeképpen, és egyre 
nagyobb aggodalmat okoz a tagállamok és 
az Unió kritikus infrastruktúrájának részét 
képező információs rendszerek elleni 
terrorista indíttatású támadások 
lehetősége. Ez veszélyezteti a 
biztonságosabb információs társadalom, 
valamint a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló térség 
megvalósítását, ezért az Európai Unió 
szintjén kell fellépni ellene.
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Or. fr

Módosítás 38
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Bizonyítékok állnak rendelkezésre 
egyre veszélyesebb, ismétlődő 
támadásokról, amelyeket a tagállamok 
számára, valamint a köz- és magánszféra 
bizonyos feladatai szempontjából kritikus 
információs rendszerek ellen intéztek. Ezt 
a tendenciát egyre kifinomultabb eszközök 
kifejlesztése kíséri, amelyeket a 
bűnelkövetők különféle számítógépes 
támadások indítására használhatnak fel, 
mint például a „botnet” hálózatok, 
amelyeket jellemzője, hogy valamely 
informatikai programon keresztül 
nagyszámú informatikai rendszert 
fertőznek meg, azzal a céllal, hogy 
ellenőrzés alá vegyék, majd nagyszabású 
informatikai támadások indítására 
használják fel azokat.

Or. ro

Módosítás 39
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 40
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tagállamoknak szankciókat kell 
megállapítaniuk az információs rendszerek 
elleni támadásokra. A megállapított 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük, és 
börtönbüntetést és/vagy pénzbírságokat is 
magukban foglalhatnak.

Or. en

Módosítás 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tagállamoknak szankciókat kell 
megállapítaniuk az információs rendszerek 
elleni támadásokra. A megállapított 
szankcióknak arányosnak kell lenniük.

Or. fr

Módosítás 42
Marian-Jean Marinescu
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A tagállamoknak hatékony 
intézkedéseket kell tenniük az információs 
rendszerek elleni támadások 
megakadályozása érdekében és az ilyen
rendszerek elleni támadások tekintetében 
szankciókat kell megállapítaniuk. A 
tagállamoknak és az Uniónak átfogó, 
megelőzési célú keretet kell biztosítaniuk, 
amely a digitális jártassággal kapcsolatos 
tantervek részeként a személyes 
számítógépes biztonság kérdéseivel 
ismerteti meg a polgárokat. A 
megállapított szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 43
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A „kisebb jelentőségű esetekben” el 
lehetne tekinteni a büntetéstől. „Kisebb 
jelentőségű esetekről” például akkor 
lehetne beszélni, ha a köz- vagy 
magánérdekek – mint például az 
információs rendszer vagy a számítógépes 
adatok sértetlensége, illetve egy személy 
sértetlensége, jogai és más érdekei –
tekintetében a tevékenységgel járó károk 
és/vagy veszélyek jelentéktelenek, vagy az 
eset jellegéből adódóan nem teszik 
szükségessé a jogi határokon belül 
büntetőjogi szankciók kiszabását vagy a 
büntetőjogi felelősségre vonást.
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Or. de

Indokolás

A „kisebb jelentőségű esetek” fogalommeghatározását elsősorban a 2. cikknek kellene 
tartalmaznia. A preambulumbekezdéseken belül azonban elengedhetetlen további 
magyarázattal szolgálni egy olyan homályos jogi kifejezés esetében, mint a „kisebb 
jelentőségű esetek”, az ítélkezési gyakorlat pedig támpontként szolgál az alkalmazási kör 
tekintetében.

Módosítás 44
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Helyénvaló súlyosabb büntetéseket 
megállapítani, amennyiben az információs 
rendszer elleni támadást a szervezett 
bűnözés elleni küzdelemről szóló 2008. 
október 24-i 2008/841/IB tanácsi 
kerethatározat meghatározása szerint 
valamely bűnszervezetben követik el, 
amennyiben nagyszabású támadást 
követnek el, vagy az elkövető a valódi 
személyazonosságának eltitkolásával hajtja 
végre a bűncselekményt, ezáltal kárt 
okozva a személyazonosság jogos 
birtokosának. Szintén helyénvaló a 
súlyosabb büntetések megállapítása,
amennyiben az ilyen támadás súlyos kárt 
vagy alapvető érdeksérelmet okozott.

(7) Helyénvaló súlyosabb büntetéseket 
megállapítani, például „botnet” hálózatok 
alkalmazásával, amennyiben az 
információs rendszer elleni támadást a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemről 
szóló 2008. október 24-i 2008/841/IB 
tanácsi kerethatározat meghatározása 
szerint valamely bűnszervezetben követik 
el, amennyiben nagyszabású támadást 
követnek el, vagy az elkövető a valódi 
személyazonosságának eltitkolásával hajtja 
végre a bűncselekményt, ezáltal kárt 
okozva a személyazonosság jogos 
birtokosának. Szintén helyénvaló a 
súlyosabb büntetések megállapítása, 
amennyiben az ilyen támadás súlyos kárt, 
kritikus infrastruktúra- vagy alapvető 
érdeksérelmet okozott.

Or. ro

Módosítás 45
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Ez az irányelv nem kívánja 
büntetőjogi felelősség alá vonni azokat a 
cselekményeket, amelyeket nem jogsértő 
szándékkal követtek el, mint például az 
információs rendszerek tesztelése vagy 
védelme, amennyiben a rendszer 
üzemeltetője vagy értékesítője időben és 
átfogóan értesül a sebezhetőség tényéről, 
illetve ha a valamely rendszerhez való 
hozzáférés engedélyezésének megtagadása 
önmagában joggal való visszaélésnek 
minősül.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az informátorok védelmét biztosítja, amely az informatikai biztonsági 
szakértők szerint nélkülözhetetlen funkció a globális információs immunrendszer 
működésében. Az előadó a „jóváhagyott” helyett a „jogszerű” hozzáférés esetében javasolja 
a büntetőjog hatásköréből való kivonást, bár az előbbi a helyes irányba mutat, de ez az 
irányelv az a jogszabály, amelynek egyértelműen meg kell határoznia, mit szabad és mit nem 
szabad megtenni. A mondat utolsó részéhez az előadó 7. módosítása szolgál alapul.

Módosítás 46
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Ez az irányelv nem vonatkozik az 
információs rendszerek védelmének 
biztosítása érdekében hozott olyan
intézkedésekre, amelyek többek között az 
információs rendszernek az ebben az 
irányelvben meghatározott 
bűncselekményekkel szembeni ellenállási 
képességére, vagy az ellenállási képesség 
növelése érdekében használt vagy 
használatra szánt eszközökre 
vonatkoznak. Nem kívánja továbbá 
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büntetőjogi felelősség alá vonni azokat az 
eseteket, amikor az ebben az irányelvben 
felsorolt bűncselekmények objektív 
kritériumai teljesülnek, azonban az adott 
cselekményt nem jogsértő szándékkal
követték el.

Or. fr

Módosítás 47
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) Ez az irányelv nem kívánja 
büntetőjogi felelősség alá vonni azokat a 
cselekményeket, amelyek esetében 
teljesülnek az ezen irányelvben felsorolt 
bűncselekmények objektív kritériumai, de 
amelyeket nem jogsértő szándékkal 
követtek el, mint például az információs 
rendszerek jogszerű tesztelése vagy 
védelme, illetve ha a valamely rendszerhez 
való hozzáférés engedélyezésének 
megtagadása önmagában joggal való 
visszaélésnek minősül.

Or. en

Módosítás 48
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ez az irányelv megerősíti az olyan, 
információcserére használt hálózatok 
fontosságát, mint amilyen a G8 és az 
Európa Tanács kapcsolattartó pontjainak a 

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

hét minden napjának 24 órájában működő 
hálózata, amelyek azonnali segítséget 
nyújtanak az információs rendszereket és 
adatokat érintő bűncselekményekkel 
kapcsolatos nyomozásokhoz vagy 
eljárásokhoz, illetve a bűncselekményekkel 
kapcsolatos bizonyítékok elektronikus 
formában történő gyűjtéséhez. A 
nagyszabású támadások végrehajtásának 
sebességét figyelembe véve minden 
tagállamnak képesnek kell lennie arra, 
hogy haladéktalanul válaszoljon a 
kapcsolattartó pontok hálózatától érkező 
kérésekre. A segítségnyújtás magában 
foglalja a következő intézkedések 
elősegítését vagy közvetlen elvégzését: 
technikai tanácsadás, beleértve az 
informatikai rendszerek működésének 
helyreállítását az adatok megőrzését, a 
személyi adatok védelmének elve 
tiszteletben tartásával, bizonyítékok 
gyűjtése, jogi információk nyújtása és a 
gyanúsítottak hollétének és azonosságának 
a megállapítása.

Or. ro

Módosítás 49
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Ezen irányelv értelmében össze kell
gyűjteni a bűncselekményekkel 
kapcsolatos adatokat, hogy uniós szinten 
átfogóbb képet lehessen kialakítani a 
problémáról a hatékonyabb válaszlépések 
megtétele érdekében. Az információs 
rendszerek elleni támadásokra vonatkozó 
adatok csekély számban állnak 
rendelkezésre, mivel nem mindegyik 
tagállam gyűjt adatokat e támadásokkal 
kapcsolatban. Mivel a statisztikai 
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mértékét, illetve a hálózat- és 
információbiztonság helyzetét Európában.

adatgyűjtés módszerei nem egységesek, az 
egyik tagállamban összegyűjtött adatok 
nem hasonlíthatóak össze a másik 
tagállamban összegyűjtöttekkel. Az adatok 
továbbá a szakosított ügynökségeket, 
például az Europolt és az Európai Hálózat-
és Információbiztonsági Ügynökséget 
segítenék abban, hogy alaposabban 
felmérjék a számítógépes bűnözés 
mértékét, illetve a hálózat- és 
információbiztonság helyzetét Európában.

Or. lt

Módosítás 50
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Ugyanakkor ösztönözni és javítani 
kell a szolgáltatók, gyártók, jogalkalmazó 
hatóságok, igazságügyi hatóságok közötti 
együttműködést különös tekintettel a 
jogbiztonságra és a kiszámíthatóságra, 
valamint a gyanúsítottak és vádlottak 
jogaira, az ártatlanság vélelmére és a 
jogorvoslatra. Az együttműködésnek
többek között ki kell terjednie a 
szolgáltatók által, a jogellenes rendszerek 
vagy funkciók teljes vagy részleges 
kiiktatásához nyújtott segítségnyújtásra is, 
a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Or. ro

Módosítás 51
Jan Philipp Albrecht

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

(12b) A számítástechnikai bűnözés elleni 
hathatós fellépés érdekében fontos az 
információs rendszerek 
megbízhatóságának fokozása a 
támadásokkal szembeni hatékonyabb 
védelem és az ehhez kapcsolódó megfelelő 
ösztönzők meghatározása révén. E 
tekintetben az információs rendszerek 
megfelelő védelmére vonatkozó 
minimumnormák, illetve az értékesítőket 
és az üzemeltetőket terhelő felelősség 
kidolgozásának alapvető szerepet kell 
betöltenie. Az Unió és a tagállamok 
számítástechnikai bűnözés elleni fellépése 
ezért csak akkor járhat eredménnyel, ha 
ezen irányelvhez az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 67. cikk (3) 
bekezdésével és 84. cikkével összhangban 
elfogadott, az e bűncselekményekkel 
szembeni megelőző intézkedések 
kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

Ez az előadó által előterjesztett 9. módosítás, az ösztönzőkkel és a felelősséggel kibővítve. Ha 
csak a normákon dolgoznak, és a végrehajtással és az ösztönzőkkel nem foglalkoznak, 
ugyanolyan helyzetben leszünk, mint eddig voltunk. Az informatikai rendszerek azon 
értékesítőit és üzemeltetőit, akik súlyosan megsértik a legmodernebb biztonsági technikákat 
vagy akik nem hajlandóak korrigálni az ismert sebezhető pontokat, ezért felelősségre kell 
vonni, súlyos esetekben akár büntetőjogi felelősségre vonás keretében.

Módosítás 52
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamoknak információs 
rendszereik és az azokban foglalt adatok 
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védelmét a gondossági kötelezettség 
részének kell tekinteniük. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel és 
sebezhetőségekkel szemben ésszerű 
mértékű védelmet kell biztosítani. Az e 
védelemmel járó költségeknek és 
terheknek a számítógépes támadás által az 
érintetteknek okozható kárral 
arányosaknak kell lenniük.

Or. fr

Indokolás

E módosítás Monika Hohlmeier 10. számú módosításán alapul, azonban egyes esetekben eltér 
attól.

Módosítás 53
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamoknak információs 
rendszereik és az azokban foglalt adatok 
védelmét a gondossági kötelezettség 
részének kell tekinteniük. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel szemben 
megfelelő mértékű védelmet kell 
biztosítani. Az e védelemmel járó 
költségeknek és terheknek az 
érintetteknek okozható kárral 
arányosaknak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 54
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az Európai Uniónak és a
tagállamoknak mérlegelniük kell 
információs rendszereik és az azokban
foglalt adatok védelmét. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel és 
gyengeségekkel szemben magas szintű 
védelmet kell biztosítani. Az e védelemmel 
járó költségeknek és terheknek az 
érintetteknek okozható kárral 
arányosaknak kell lenniük.

Or. ro

Módosítás 55
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A tagállamoknak mérlegelniük kell 
információs rendszereik és az azokban 
foglalt adatok védelmét. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel és 
gyengeségekkel szemben ésszerű mértékű 
védelmet kell biztosítani. Az e védelemmel 
járó költségeknek és terheknek az 
érintetteknek okozható kárral 
arányosaknak kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Ez az előadó által előterjesztett 10. módosítás, a „gondossági kötelezettség” elhagyásával és 
a „gyengeségekkel” szóval kibővítve. A fenyegetéseket nagyon nehéz azonosítani és 
bárhonnan érkezhetnek, ezért a védelemnek a sebezhető pontokra kell koncentrálnia.

Módosítás 56
Marie-Christine Vergiat
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Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A tagállamoknak megfelelő 
lépéseket kell tenniük annak érdekében is, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó, az 
információs rendszer üzemeltetését vagy 
működtetését végző jogi személyeket a 
rájuk bízott személyes adatoknak az ezen 
irányelvben foglalt bűncselekményekkel 
szemben való védelmére kötelezzék. A jogi 
személyeknek az ésszerűen feltárható 
fenyegetésekkel és sebezhetőségekkel 
szemben ésszerű mértékű védelmet kell 
biztosítaniuk. Amennyiben valamely jogi 
személy nyilvánvalóan elmulasztotta 
biztosítani a megfelelő szintű védelmet, és 
amennyiben az e mulasztás miatt 
bekövetkezett kár jelentős, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell annak 
lehetőségét, hogy e jogi személlyel 
szemben komoly szankciókat 
alkalmazzanak és gondatlanság miatt 
büntetőeljárást indítsanak.

Or. fr

Indokolás

E módosítás Monika Hohlmeier 11. számú módosításán alapul, azonban egyes esetekben eltér 
attól.

Módosítás 57
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A tagállamoknak megfelelő 
lépéseket kell tenniük annak érdekében is, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó jogi 
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személyeket a rájuk bízott személyes 
adatoknak az ezen irányelvben foglalt 
bűncselekményekkel szemben való 
védelmére kötelezzék, a távközlésre és az 
adatvédelemre vonatkozó uniós 
jogszabályokkal összhangban. Az 
ésszerűen feltárható fenyegetésekkel 
szemben megfelelő mértékű védelmet kell 
biztosítani, az egyes ágazatokra vonatkozó 
legkorszerűbb technológiákkal és az adott 
adatfeldolgozási helyzetekkel 
összhangban. Az e védelemmel járó 
költségeknek és terheknek az 
érintetteknek okozható kárral 
arányosaknak kell lenniük. Amennyiben 
valamely jogi személy nyilvánvalóan 
elmulasztotta biztosítani az megfelelő 
szintű védelmet, és amennyiben az e 
mulasztás miatt bekövetkezett kár jelentős, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak 
lehetőségét, hogy e jogi személlyel 
szemben büntetőeljárás induljon.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok kezelése révén a jogi személyek felelnek ezen adatoknak az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel szembeni, megfelelő szintű védelméért. Ezt már az elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv (2002/58/EK), az adatvédelemről szóló 95/46/EK irányelv és 
az általános adatvédelmi rendeletre irányuló javaslat (COM(2012)11 végleges, többek között 
a 22. és a 30. cikk) is megfogalmazza. Amennyiben a védelem e szintjét elmulasztják 
biztosítani, a tagállamoknak biztosítaniuk kell annak lehetőségét, hogy e jogi személlyel 
szemben büntetőeljárás induljon.

Módosítás 58
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökségnek 
(ENISA) – megbízatásával összhangban –
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kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie az 
informatikai rendszerek elleni támadások 
megelőzése és az azok elleni küzdelem 
terén, a tagállamok valamint az Európai 
Unió intézményei és szervei számára 
nyújtott műszaki szakértői segítség révén. 
E tekintetben az ENISA-nak a nemzeti 
kapcsolattartó pontok és a 
számítástechnikai katasztrófaelhárító 
csoportok (CERT) kialakítására és 
működésére vonatkozó tanácsadással kell 
segítenie a tagállamokat. Ugyanakkor az 
ENISA-nak a tagállamok részéről ezen 
irányelvben felsorolt tényekre vonatkozó 
statisztikai adatokat kell kapnia, és ezek 
illetve egyéb vonatkozó információk 
alapján kell az informatikai rendszerek és 
adatok biztonsági helyzetére vonatkozó 
jelentéseket és ajánlásokat kidolgoznia.

Or. ro

Módosítás 59
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Ösztönözni és javítani kell a 
szolgáltatók, gyártók, bűnüldözési szervek 
és igazságszolgáltatási hatóságok közötti 
együttműködést is, a jogállamiság teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett, 
különösen a jogbiztonságot, valamint a 
gyanúsítottak és a vádlottak jogait –
például az ártatlanság vélelmét és a 
jogorvoslatot – tekintve. Emellett egy 
jogállamban a jogszabályok 
alkalmazóinak tiszteletben kell tartaniuk a 
jogállamiságot.

Or. fr
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Indokolás

E módosítás Monika Hohlmeier 12. számú módosításán alapul, azonban a vége eltér attól. 
Emellett néhány elvet is kiemel.

Módosítás 60
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A tagállamoknak megfelelő 
lépéseket kell tenniük annak érdekében is, 
hogy a joghatóságuk alá tartozó, 
információs rendszereket üzemeltető vagy 
biztosító jogi személyeket az ezen 
irányelvben foglalt bűncselekményekkel 
szemben való védelmére kötelezzék. A jogi 
személyeknek az ésszerűen feltárható 
fenyegetésekkel és gyengeségekkel 
szemben ésszerű mértékű védelmet kell 
biztosítaniuk. Az ilyen védelemnek az 
érintetteknek okozható kárral 
arányosaknak kell lennie. Amennyiben 
valamely jogi személy nyilvánvalóan 
elmulasztotta biztosítani a megfelelő 
szintű védelmet, és amennyiben az e 
mulasztás miatt bekövetkezett kár jelentős, 
a tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
visszatartó erejű szankciók 
alkalmazásának lehetőségét és azt, hogy e 
jogi személlyel szemben gondatlanság 
vádjával büntetőeljárás indulhasson.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tartalmazza a „gyengeségek” szót is, továbbá a „rájuk bízott személyes 
adatoknak” kifejezést – amely csak az üzemeltetőkre vonatkozna – az „információs 
rendszereket üzemeltető vagy biztosító” személyek kifejezéssel váltja fel azzal a céllal, hogy a 
módosítás az értékesítőkre is vonatkozzon. Törli a „személyes” szót, mert ezen irányelv 
értelmében nem csak a személyes adatokat kell védeni, hanem minden adatot. A módosítás 
ezenkívül kibővül a „gondatlanság” és az „elrettentő erejű szankciók” szavakkal arra az 
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esetre, ha a megfelelő védelem biztosításának elmulasztása jelentős kárt okozott. Ez felülírná 
a jelenlegi garancia nélküli („as is”) szoftverlicenceket, amelyek az értékesítőt mentesítik 
minden felelősségtől.

Módosítás 61
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Ösztönözni és javítani kell a 
szolgáltatók, gyártók, bűnüldözési szervek 
és igazságszolgáltatási hatóságok közötti 
együttműködést is, a jogállamiság teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett, 
különösen a jogbiztonságot és a 
kiszámíthatóságot, valamint a 
gyanúsítottak és a vádlottak jogait –
például az ártatlanság vélelmét és a 
jogorvoslatot – tekintve. Ennek ki kell 
terjednie például a szolgáltatók által a 
potenciális bizonyíték megőrzéséhez, az 
elkövetők azonosítását segítő elemek 
biztosításához és – legvégső esetben – a 
jogellenes rendszerek vagy funkciók 
kiiktatásához nyújtott segítségnyújtásra is.

Or. en

Indokolás

A magán- és az állami szektor közötti együttműködés alapvetően fontos a számítástechnikai 
támadások elleni hatékony fellépés szempontjából.

Módosítás 62
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) A tagállamoknak a jogi személyek –
egyrészt például a szolgáltatók és gyártók, 
másrészt a bűnüldöző szervek és 
igazságszolgáltatási hatóságok – közötti 
önkéntes együttműködéstől függetlenül 
meg kell határozniuk azon eseteket, 
amelyekben a jogsértő szándék 
mulasztásból ered.

Or. fr

Indokolás

E módosítás Monika Hohlmeier 13. számú módosításán alapul, azonban a vége eltér attól, 
hogy még hangsúlyosabbá tegye annak kötelező jellegét.

Módosítás 63
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12d) Ösztönözni és javítani kell a 
szolgáltatók, gyártók, bűnüldözési szervek 
és igazságszolgáltatási hatóságok közötti 
együttműködést is, a jogállamiság teljes 
mértékű tiszteletben tartása mellett, 
különösen a jogbiztonságot és a 
kiszámíthatóságot, valamint a 
gyanúsítottak és a vádlottak jogait –
például az ártatlanság vélelmét és a 
jogorvoslatot – tekintve.

Or. en

Indokolás

Ez az előadó által előterjesztett 12. módosítás, az utolsó mondat nélkül. Az (állítólagosan) 
„jogellenes rendszerek” kiiktatása rendkívül kockázatos dolog, ami jelenleg nagyon gyakran 
rendes jogi eljárások nélkül történik, ekképpen „privatizált rendőri intézkedést” vezetve be. 
Ezzel a szemponttal foglalkozni kell az értesítési-eltávolítási eljárásra vonatkozó bizottsági 
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kezdeményezés keretében (amelyet 2012-re jelentettek be a Bizottság munkaprogramjában).

Módosítás 64
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
12 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12e) A számítástechnikai bűnözés elleni 
hathatós fellépés érdekében fontos az 
információs rendszerek 
megbízhatóságának fokozása a 
támadásokkal szembeni hatékonyabb 
védelem révén, valamint ennek érdekében 
megfelelő intézkedések meghozatala. E 
tekintetben az információs rendszerek 
megfelelő védelmére vonatkozó 
minimumnormák kidolgozásának, 
valamint a szolgáltatókra és üzemeltetőkre 
vonatkozó büntetőjogi felelősség 
meghatározásának alapvető szerepet kell 
betölteniük. Az Unió és a tagállamok 
számítástechnikai bűnözés elleni fellépése 
ezért csak akkor járhat eredménnyel, ha 
ezen irányelvhez az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 67. cikkének
(3) bekezdésével és 84. cikkével 
összhangban elfogadott, az e 
bűncselekményekkel szembeni megelőző 
intézkedések kapcsolódnak.

Or. fr

Módosítás 65
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

információs rendszerek elleni támadások 
területére vonatkozó szabályozottság 
mértékében és módjában fennálló jelentős 
különbségek akadályozhatják a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 
és megnehezíthetik a hatékony rendőrségi 
és igazságügyi együttműködést e területen. 
A modern információs rendszerek 
transznacionális és határok nélküli 
jellegéből adódóan az ilyen rendszerek 
elleni támadások szintén határokon átnyúló 
természetűek, így hangsúlyozottan sürgős 
szükség van a büntető jogszabályok e 
területen történő közelítését célzó további 
intézkedésekre. Emellett az információs 
rendszerek elleni támadások miatt indított 
büntetőeljárások összehangolását 
megkönnyíti majd a joghatóság 
gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása. Ezenfelül az 
Európai Uniónak nemzetközi szinten
javítania kell az együttműködést az 
informatikai hálózat-, rendszer- és 
adatbiztonság területén, valamint 
biztosítania kell, hogy minden olyan 
nemzetközi megállapodás, amely 
adatcserével jár legyen tekintettel az 
adatátvitel és adattárolás biztonságára.

Or. ro

Módosítás 66
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami jogszabályokban az 
információs rendszerek elleni támadások 
területére vonatkozó szabályozottság 
mértékében és módjában fennálló jelentős 

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

különbségek akadályozhatják a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 
és megnehezíthetik a hatékony rendőrségi 
és igazságügyi együttműködést e területen. 
A modern információs rendszerek 
transznacionális és határok nélküli 
jellegéből adódóan az ilyen rendszerek 
elleni támadások szintén határokon átnyúló 
természetűek, így hangsúlyozottan sürgős 
szükség van a büntető jogszabályok e 
területen történő közelítését célzó további 
intézkedésekre. Emellett az információs 
rendszerek elleni támadások miatt indított 
büntetőeljárások összehangolását 
megkönnyíti majd a joghatóság 
gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása. Továbbá 
sürgősen végre kell hajtani az Európai 
Bizottságnak továbbított, a pedofilok és 
szexuális zaklatók elleni európai 
gyorsriasztási rendszer létrehozásáról 
szóló, 2010. június 23-i európai 
parlamenti nyilatkozatot1.
_______________
1 HU L 236E., 2011.8.12., 152. o.

Or. it

Módosítás 67
Rolandas Paksas

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállami jogszabályokban az 
információs rendszerek elleni támadások 
területére vonatkozó szabályozottság 
mértékében és módjában fennálló jelentős 
különbségek akadályozhatják a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 

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

bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet, 
és megnehezíthetik a hatékony nemzetközi 
rendőrségi és igazságügyi együttműködést 
e területen, mivel e bűncselekmények 
elleni fellépéshez alapvetően eltérő 
eszközök vehetők igénybe. A modern 
információs rendszerek transznacionális és 
határok nélküli jellegéből adódóan az ilyen 
rendszerek elleni támadások szintén 
határokon átnyúló természetűek, így 
hangsúlyozottan sürgős szükség van a 
büntető jogszabályok e területen történő 
közelítését célzó további intézkedésekre. 
Emellett az információs rendszerek elleni 
támadások miatt indított büntetőeljárások 
összehangolását megkönnyíti majd a 
joghatóság gyakorlásával kapcsolatos, 
büntetőeljárások során felmerülő 
összeütközések megelőzéséről és 
rendezéséről szóló 2009/948/IB tanácsi 
kerethatározat elfogadása.

Or. lt

Módosítás 68
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit –
vagyis annak biztosítását, hogy az 
információs rendszerek elleni támadásokat 
minden tagállamban hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciókkal büntessék, 
valamint a lehetséges nehézségek 
kiküszöbölése révén javítsák és 
ösztönözzék az igazságügyi 
együttműködést – a tagállamok nem tudják 
megfelelően megvalósítani, mert a 
szabályoknak egységesnek és 
összeegyeztethetőnek kell lenniük, és ezért 
az Unió szintjén jobban megvalósíthatóak, 
az Európai Unióról szóló szerződés 5. 

(14) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit –
vagyis annak biztosítását, hogy az 
információs rendszerek elleni támadásokat, 
legalábbis amennyiben ezekre jogsértő 
szándékkal kerül sor, minden tagállamban 
arányos szankciókkal büntessék, valamint 
javítsák és ösztönözzék az igazságügyi 
együttműködést – a tagállamok nem tudják 
megfelelően megvalósítani, mert a 
szabályoknak egységesnek és 
összeegyeztethetőnek kell lenniük, és ezért 
az Unió szintjén jobban megvalósíthatóak, 
az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás 
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cikkében meghatározott szubszidiaritás 
elvével összhangban az Unió 
intézkedéseket hozhat. Ezen irányelv nem 
haladja meg az említett célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket.

elvével összhangban az Unió 
intézkedéseket hozhat. Ezen irányelv nem 
haladja meg az említett célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket.

Or. fr

Módosítás 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az ezen irányelv végrehajtásával 
összefüggésben feldolgozott személyes 
adatokat védelemben kell részesíteni a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározatban foglalt szabályok 
alapján, tekintettel a hatálya alá tartozó 
feldolgozási tevékenységekre, valamint 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 
rendeletre.

(15) Az ezen irányelv végrehajtásával 
összefüggésben feldolgozott személyes 
adatokat védelemben kell részesíteni a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározatban foglalt szabályok 
alapján, tekintettel a hatálya alá tartozó 
feldolgozási tevékenységekre, valamint 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 
rendeletre. Ezen irányelvnek tiszteletben 
kell tartania a 95/46/EK irányelvet 1, 
valamint az Európa Tanácsnak az 
egyéneknek a személyes adataik gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló 
1981. január 28-i egyezményét; 
figyelembe kell vennie továbbá az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottságának R(87) 
15. sz. ajánlását a személyes adatok 
rendőri ágazatban való felhasználásának 
szabályozásáról, valamint az R(95) 4. sz. 
ajánlását a személyes adatok védelméről a 
távközlési ágazatban, különös tekintettel a 
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telefonszolgáltatásokra.
_________________
1 A személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. 
október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. 
o.).

Or. fr

Módosítás 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Ezen irányelvnek tiszteletben kell 
tartania az alapvető jogokat és 
szabadságokat, és be kell tartania a 
különösen az Európai Unió alapjogi 
chartájában és az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló 
egyezményben kifejezésre juttatott 
alapelveket, beleértve a személyes adatok 
védelmét, a magánélet tiszteletben 
tartását, a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát, a tisztességes 
eljáráshoz való jogot, az ártatlanság 
vélelmét és a védelemhez való jogot, 
valamint a bűncselekmények és büntetések 
törvényességének és arányosságának az 
elveit. Ennek az irányelvnek teljes
mértékben tiszteletben kell tartania az 
említett jogokat és alapelveket, ezért ezt 
ennek megfelelően kell végrehajtani.

Or. fr

Módosítás 71
Marie-Christine Vergiat
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Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Ezen irányelvnek nem célja, hogy a 
tagállamok általi alkalmazása ellentétes 
legyen az Európai Unióról szóló szerződés 
2. cikkével és 3. cikkének (1) és (2) 
bekezdésével, amelynek elvei a virtuális 
tér, valamint a számítógépes bűnözés 
vonatkozásában is alkalmazandóak. Nem 
veszélyeztetheti továbbá a 
hálózatsemlegesség érinthetetlenségét 
sem.

Or. fr

Módosítás 72
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen irányelv meghatározza a 
bűncselekményi tényállásokat az 
információs rendszerek elleni támadások 
terén, és létrehozza az ilyen 
bűncselekményekre vonatkozó büntetési 
tételekhez kapcsolódó szabályozási 
minimumokat. További célja, hogy közös 
rendelkezéseket vezessen be ezen a 
területen az említett támadások megelőzése 
és az európai büntetőjogi együttműködés 
javítása érdekében. Célja továbbá az is, 
hogy elősegítse az informatikai eszközök 
gyártását, valamint az egyre 
biztonságosabb informatikai rendszerek 
létrehozását.

Or. fr

Módosítás 74
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „jogi személy”: bármely jogalany, 
amely az alkalmazandó nemzeti jog szerint 
ilyen jogállással bír, kivéve az államokat, 
illetve az állami hatáskört gyakorló 
közjogi szervezeteket, valamint a 
nemzetközi közjogi szervezeteket;

(c) „jogi személy”: bármely jogalany, 
amely az alkalmazandó nemzeti jog szerint 
ilyen jogállással bír;

Or. ro

Módosítás 75
Alexander Alvaro
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „jogi személy”: bármely jogalany, amely 
az alkalmazandó nemzeti jog szerint ilyen 
jogállással bír, kivéve az államokat, illetve 
az állami hatáskört gyakorló közjogi 
szervezeteket, valamint a nemzetközi 
közjogi szervezeteket;

c) „jogi személy”: bármely jogalany, amely 
az alkalmazandó nemzeti jog szerint ilyen 
jogállással bír;

Or. en

Módosítás 76
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „jogi személy”: bármely jogalany, amely 
az alkalmazandó nemzeti jog szerint ilyen 
jogállással bír, kivéve az államokat, illetve 
az állami hatáskört gyakorló közjogi 
szervezeteket, valamint a nemzetközi 
közjogi szervezeteket;

c) „jogi személy”: bármely jogalany, amely 
az alkalmazandó nemzeti jog szerint ilyen 
jogállással bír, kivéve az államokat, illetve 
az állami hatáskört gyakorló közjogi 
szervezeteket, valamint a nemzetközi 
közjogi szervezeteket, ami nem jelenti azt, 
hogy az államok vagy egyéb közjogi 
szervezetek jogalap vagy az alapvető jogok 
teljes mértékű tiszteletben tartása nélkül 
képesek lennének megtámadni 
információs rendszereket;

Or. en

Indokolás

Nem akarjuk legalizálni az állami szintű hacker tevékenységet, mivel az sértené a német 
alkotmánybíróság által meghatározott „az információs technikai rendszerek integritásához és 
bizalmas jellegéhez való alapvető jogot”.

Módosítás 77
Ioan Enciu
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 78
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) „jogosulatlanul”: olyan módon történő 
hozzáférés vagy beavatkozás a rendszerbe, 
amelyet a rendszernek vagy a rendszer 
részének tulajdonosa vagy egyéb jogosultja 
nem engedélyezett, kivéve ha ezen 
engedély megtagadása önmagában joggal 
való visszaélést jelent vagy ha az ilyen 
hozzáférést vagy beavatkozást a nemzeti 
jogszabályok lehetővé teszik;

Or. en

Indokolás

E módosítás az előadó 17. módosítását veszi alapul, de a „használat” szó elhagyásával 
(túlságosan tág a jelentése, bármit magában foglalhat). Ezenkívül javasoljuk az „amelyet a 
nemzeti jogszabályok nem tesznek lehetővé” kifejezés egyértelművé tételét annak biztosítása 
érdekében, hogy ezt a bekezdést úgy értelmezzék mint amely kivételt tesz lehetővé, és amely 
nem nyújt lehetőséget a tagállamok számára az irányelv hatályának kiszélesítésére.
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Módosítás 79
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 80
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) „jogosulatlanul”: olyan módon történő 
hozzáférés vagy beavatkozás a rendszerbe, 
amelyet a rendszernek vagy a rendszer 
részének tulajdonosa vagy egyéb jogosultja 
nem engedélyezett, kivéve amennyiben 
ezen engedély megtagadása önmagában 
joggal való visszaélésnek minősül, vagy 
amennyiben az említett hozzáférést vagy 
rendszerbe történő beavatkozást a nemzeti 
jogszabályok lehetővé teszik.

Or. fr

Módosítás 81
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „kisebb jelentőségű eset”: olyan eset, 
amikor az elkövető bűnössége, a 
büntetőjogi felelősségre vonáshoz fűződő 
közérdek és a tevékenységgel járó 
következmények jelentéktelennek 
minősülnek.

Or. de

Indokolás

Mivel a „kisebb jelentőségű esetek” ezen irányelv lényeges elemét jelentik, a 2. cikknek 
tartalmaznia kell az ilyen esetek jól megfogalmazott fogalommeghatározását.

Módosítás 82
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 d b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) „adatszerzés”: a kommunikáció 
tartalmának lehallgatása, nyomon 
követése vagy megfigyelése, valamint az 
adatoknak technikai eszközökkel való, 
közvetlenül vagy közvetetten az 
elektronikus megfigyelő vagy lehallgató 
eszközök révén történő megszerzése.

Or. de

Indokolás

Szükség van az „adatszerzés” pontos fogalommeghatározására.

Módosítás 83
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Megelőző intézkedések

1. A tagállamok – az Európai Hálózat- és 
Információbiztonsági Ügynökséggel 
együttműködésben – előmozdítják a 
biztonságos adatfeldolgozással 
kapcsolatos helyes gyakorlatokat és 
támogatják az állami és a magánszférabeli
érdekelteket azáltal, hogy elősegítik az 
információk megosztását, a tudatosság 
növelését, valamint a hálózat- és 
információbiztonságról folytatott 
párbeszédet, többek között a 
számítástechnikai bűnözés elleni 
küzdelem szempontjairól.
2. A tagállamok biztosítják, hogy 
személyes adatokkal való visszaélés esetén 
az adatkezelő és az adatfeldolgozó minden 
indokolatlan késedelem nélkül –
rendszerint legkésőbb 24 órával a 
személyes adatokkal való visszaélés 
megállapítását követően – bejelenti a 
személyes adatokkal való visszaélést az 
illetékes nemzeti hatóságoknak, a 
2006/24/EK és a 2009/136/EK irányelvvel 
módosított 2002/58/EK irányelv 
(elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv) 4. cikkével összhangban.
3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a létfontosságú 
infrastruktúrák számítástechnikai 
támadások elleni védelme érdekében, és 
intézkedéseket tesznek a létfontosságú 
infrastruktúrákhoz való hozzáférés teljes 
lezárása érdekében, amennyiben egy 
közvetlen számítástechnikai támadás 
súlyosan veszélyezteti azok megfelelő 
működését.

Or. en
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Módosítás 84
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszerhez vagy 
annak egy részéhez való szándékos 
jogosulatlan hozzáférés legalább a 
jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
szándékos, jogosulatlan hozzáférés – azaz 
a valamely információs rendszerbe vagy 
annak egy részébe való belépés – legalább 
a jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.

Minden tagállam eldönti, hogy az (1) 
bekezdésben említett magatartás csak 
akkor minősüljön bűncselekménynek, ha 
azt valamely tényleges biztonsági 
intézkedés megsértése által követték el.

Or. en

Módosítás 85
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszerhez vagy 
annak egy részéhez való szándékos 
jogosulatlan hozzáférés legalább a 
jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszerhez vagy 
annak egy részéhez való szándékos 
jogosulatlan hozzáférés bűncselekménynek 
minősüljön, legalább azon, jogsértő 
szándékkal elkövetett esetekben, amelyek 
súlyos és káros hatást gyakorolnak az 
információs rendszer(ek) létezésére és 
működésére.
Az első albekezdésben említett magatartás 
csak akkor minősülhet 
bűncselekménynek, ha azt valamely 
biztonsági intézkedés megsértése által 
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követték el, illetve ha a rendszer 
szolgáltatóját vagy üzemeltetőjét nem 
tájékoztatták teljes körűen és kellő időben 
az információs rendszer sebezhetőségéről.

Or. fr

Módosítás 86
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszerhez vagy 
annak egy részéhez való szándékos 
jogosulatlan hozzáférés legalább a 
jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
szándékos, jogosulatlan hozzáférés – azaz 
a valamely információs rendszerbe vagy 
annak egy részébe való belépés – legalább 
a jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön. Az első albekezdésben említett 
magatartás csak akkor minősülhet 
bűncselekménynek, ha azt valamely 
biztonsági intézkedés megsértése által 
követték el, illetve ha a rendszer 
szolgáltatóját vagy üzemeltetőjét nem 
tájékoztatták teljes körűen és kellő időben 
az információs rendszer sebezhetőségéről. 

Or. en

Indokolás

E bekezdés alapja az előadó 20. módosítása, két változtatással: 1. nem bízza a tagállamokra a 
biztonsági intézkedés megsértése küszöbének bevezetését, ami biztosítja, hogy pl. a 
szomszédban lakók nyilvános és nyitott wifi-kapcsolatának használata nem minősül 
bűncselekménynek, 2. kibővíti a bekezdést a következő mellékmondattal: „ha a rendszer 
szolgáltatóját vagy üzemeltetőjét nem tájékoztatták teljes körűen és kellő időben az 
információs rendszer sebezhetőségéről”. Ezt az informátorok védelméről szóló 
módosításunkból vettük át.

Módosítás 87
Monika Hohlmeier
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszerhez vagy 
annak egy részéhez való szándékos 
jogosulatlan hozzáférés legalább a 
jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
szándékos, jogosulatlan hozzáférés – azaz 
a valamely információs rendszerbe vagy 
annak egy részébe való belépés – legalább 
a jelentősebb esetekben bűncselekménynek 
minősüljön.

Minden tagállam eldönti, hogy az (1) 
bekezdésben említett magatartás csak 
akkor minősüljön bűncselekménynek, ha 
azt valamely biztonsági intézkedés 
megsértése által követték el.

Or. en

Módosítás 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
valamely információs rendszer 
működésének a számítógépes adatok 
bevitele, továbbítása, megrongálása, 
törlése, minőségi rontása, megváltoztatása, 
elrejtése vagy hozzáférhetetlenné tétele 
révén történő szándékos és súlyos 
akadályozása vagy megszakítása, 
amennyiben azt jogosulatlanul követték el,
legalább a jelentősebb esetekben
bűncselekménynek minősüljön.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
valamely információs rendszer 
működésének a számítógépes adatok 
bevitele, továbbítása, megrongálása, 
törlése, minőségi rontása, megváltoztatása, 
elrejtése vagy hozzáférhetetlenné tétele 
révén történő szándékos és súlyos 
akadályozása vagy megszakítása, 
amennyiben azt jogosulatlanul követték el,
bűncselekménynek minősüljön legalább 
azon, jogsértő szándékkal elkövetett 
esetekben, amelyek súlyos és káros hatást 
gyakorolnak az információs rendszer(ek) 
létezésére és működésére.
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Or. fr

Módosítás 89
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszer 
számítógépes adatainak szándékos, 
jogosulatlan törlése, megrongálása, 
minőségi rontása, megváltoztatása, 
elrejtése vagy hozzáférhetetlenné tétele 
legalább a jelentősebb esetekben
bűncselekménynek minősüljön.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
valamely információs rendszer 
számítógépes adatainak szándékos, 
jogosulatlan törlése, megrongálása, 
minőségi rontása, megváltoztatása, 
elrejtése vagy hozzáférhetetlenné tétele 
bűncselekménynek minősüljön legalább 
azon, jogsértő szándékkal elkövetett 
esetekben, amelyek súlyos és káros hatást 
gyakorolnak az információs rendszer(ek) 
létezésére és működésére.

Or. fr

Módosítás 90
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák az információs 
rendszeren belülre, kívülre vagy azon belül 
továbbított, nem nyilvános adatok – többek 
között az információs rendszerekből 
érkező, ilyen adatokat hordozó 
elektromágneses sugárzás – szándékos, 
technikai eszközökkel szándékosan 
elkövetett jogtalan megszerzésének a 
bűncselekménnyé nyilvánításához 
szükséges intézkedéseket.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
információs rendszeren belülre, kívülre 
vagy azon belül továbbított, nem nyilvános 
adatok – többek között az információs 
rendszerekből érkező, ilyen adatokat 
hordozó elektromágneses sugárzás –
szándékos, technikai eszközökkel 
szándékosan elkövetett jogtalan 
megszerzése legalább a jelentősebb 
esetekben bűncselekménynek minősüljön.
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Az adatok megszerzéséhez rögzítés is 
kapcsolódhat. Az adattovábbítás a 
vezetékes vagy vezeték nélküli 
adattovábbítás – feladó általi elküldés és 
címzett általi átvétel között eltelt –
időszakára terjed ki. Technikai eszközök 
alatt az átviteli vonalhoz csatlakoztatott 
technikai berendezések, valamint a 
vezeték nélküli kommunikáció 
befogadására és rögzítésére szolgáló 
berendezések – köztük szoftverek, 
jelszavak és kódok – értendők.

Or. de

Módosítás 91
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák az információs 
rendszeren belülre, kívülre vagy azon belül 
továbbított, nem nyilvános adatok – többek 
között az információs rendszerekből 
érkező, ilyen adatokat hordozó 
elektromágneses sugárzás – szándékos, 
technikai eszközökkel szándékosan 
elkövetett jogtalan megszerzésének a 
bűncselekménnyé nyilvánításához
szükséges intézkedéseket.

Az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezmény 8. cikkével 
összhangban a tagállamok meghozzák az 
információs rendszeren belülre, kívülre 
vagy azon belül továbbított, nem nyilvános 
adatok – többek között az információs 
rendszerekből érkező, ilyen adatokat 
hordozó elektromágneses sugárzás –
szándékos, technikai eszközökkel 
szándékosan elkövetett jogtalan 
megszerzésének a bűncselekménnyé 
nyilvánításához szükséges intézkedéseket, 
legalább azon, jogsértő szándékkal 
elkövetett esetekben, amelyek súlyos és 
káros hatást gyakorolnak az információs 
rendszer(ek) létezésére és működésére.

Or. fr

Módosítás 92
Jan Philipp Albrecht
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák az információs 
rendszeren belülre, kívülre vagy azon belül 
továbbított, nem nyilvános adatok – többek 
között az információs rendszerekből 
érkező, ilyen adatokat hordozó 
elektromágneses sugárzás – szándékos, 
technikai eszközökkel szándékosan 
elkövetett jogtalan megszerzésének a 
bűncselekménnyé nyilvánításához 
szükséges intézkedéseket.

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az 
információs rendszeren belülre, kívülre 
vagy azon belül továbbított, nem nyilvános 
adatok – többek között az információs 
rendszerekből érkező, ilyen adatokat 
hordozó elektromágneses sugárzás –
technikai eszközökkel szándékosan és 
jogosulatlanul elkövetett megszerzése 
legalább a nem kisebb jelentőségű 
esetekben bűncselekménynek minősüljön.

Or. en

Módosítás 93
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghozzák azokat az 
intézkedéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy az alábbiak szándékos 
és jogtalan előállítása, árusítása, 
használatra történő beszerzése, 
behozatala, birtoklása, forgalomba 
hozatala vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétele bűncselekménynek 
minősüljön, amennyiben erre a 3–6. 
cikkben említett bűncselekmények 
elkövetése céljából kerül sor:

törölve

a) olyan eszközök, beleértve a 
számítógépes programokat is, amelyek 
elsősorban a 3–6. cikkben említett 
bármely bűncselekmény elkövetésére 
készültek vagy lettek átalakítva;
b) olyan számítógépes jelszavak, 
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hozzáférési kódok vagy hasonló adatok, 
amelyekkel egy információs rendszerhez 
vagy annak egy részéhez hozzá lehet férni.

Or. en

Indokolás

Az ún. „hacker eszközök” alapvetően kettős felhasználásúak, és nélkülözhetetlenek a 
biztonsági teszteléshez. Ha biztosítani akarjuk az informátorok védelmét, legalizálnunk kell 
ezen eszközök birtoklását és forgalmazását is. A számítógépes jelszavakat és hozzáférési 
kódokat nem kellene hacker eszközöknek tekintetni. Ezek elvesztése esetén az üzemeltetőnek 
haladéktalanul javítania kell a biztonsági intézkedéseit és új jelszavakat kell létrehoznia, 
éppúgy, ahogyan az emberek teszik, ha elveszítik a kulcsaikat.

Módosítás 94
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan eszközök, beleértve a 
számítógépes programokat is, amelyek 
elsősorban a 3–6. cikkben említett bármely 
bűncselekmény elkövetésére készültek 
vagy lettek átalakítva.

a) olyan eszközök, beleértve a 
számítógépes programokat is, amelyek 
elsősorban a 3–6. cikkben említett bármely 
bűncselekmény elkövetésére készültek 
vagy lettek átalakítva, kivéve a 
számítógépeket.

Or. fr

Módosítás 95
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. fr

Módosítás 96
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Felbujtás, bűnsegély és kísérlet törölve
1. A tagállamok biztosítják, hogy a 3–7. 
cikkben említett bármely 
bűncselekményre való felbujtás, az abban 
való bűnrészesség, valamint a bűnpártolás 
bűncselekménynek minősüljön.
2. A tagállamok biztosítják, hogy a 3–6. 
cikkben említett bármely bűncselekmény 
elkövetésére irányuló kísérlet 
bűncselekménynek minősüljön.

Or. en

Indokolás

Az informátorok büntetőjogi felelősség alá vonását kockáztatjuk, ha a sebezhető pontok 
közzétételét (ha az értékesítők vagy az üzemeltetők nem reagálnak) felbujtásnak, az abban 
való bűnrészességnek vagy bűnpártolásnak tekintjük. Ezenkívül a bekezdés a büntetőjogi 
felelősségre vonást arra a területre is kiterjesztené, amikor még nem is történt 
bűncselekmény. Ez különösen aránytalan lenne, figyelembe véve azokat a biztosítékokat, 
amelyeket például a kisebb horderejű bűncselekmények tekintetében javasoltunk.

Módosítás 97
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 3–7. 
cikkben említett bármely 
bűncselekményre való felbujtás, az abban 
való bűnrészesség, valamint a bűnpártolás 

törölve
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bűncselekménynek minősüljön.

Or. fr

Módosítás 98
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A gyártók felelőssége

A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
gyártók büntetőjogi felelősséggel 
tartozzanak azon termékek és rendszerek 
gyártásért, forgalomba hozataláért, 
értékesítéséért, üzemeltetéséért vagy a 
biztonsággal kapcsolatos problémáiért, 
amelyek hibásak, vagy biztonsági 
szempontból olyan bizonyított 
hiányossággal rendelkeznek, amelyek 
megkönnyítik az informatikai 
támadásokat vagy az adatok elvesztését.

Or. fr

Módosítás 99
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
8. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
8. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetőjogi szankciókkal sújtsák, ideértve 
megfelelő bírságok kiszabását is.
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Or. en

Módosítás 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
8. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű
büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
8. cikkben említett bűncselekményeket 
arányos büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

Or. fr

Indokolás

Bizonyos kifejezéseket törölni kell, mivel a törvény végrehajtására vonatkoznak, és jogi 
szempontból nincs jelentőségük.

Módosítás 101
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
8. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
6. cikkben említett bűncselekményeket 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetőjogi szankciókkal sújtsák.

Or. en

Indokolás

Logikusan következik a 7. és a 8. cikk törléséből.
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Módosítás 102
Jan Mulder

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább két év legyen.

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább két év legyen, és 
megfelelő bírságokat is kiszabjanak.

Or. en

Módosítás 103
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább két év legyen.

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama két év legyen.

Or. fr

Indokolás

Az eredeti szöveg ellentmondásos, ezért meg kell szüntetni ezt az ellentmondást. Ki kell emelni 
a vétség fokához igazodó, kizárólag bírósági eljárás keretében megállapítható büntetés elvét. 
A büntetésnek a bírósági eljárás keretében megállapított tényálláson kell alapulnia.

Módosítás 104
Jan Philipp Albrecht

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

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább két év legyen.

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább egy évtől három évig 
terjedjen.

Or. en

Indokolás

Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló 2005/222/IB kerethatározat 6. és 7. 
cikkében meghatározott büntetési szinttől való eltérés nem megalapozott.

Módosítás 105
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Súlyosbító körülmények törölve
1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
3–7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat a 2008/841/IB 
kerethatározat meghatározása szerint 
bűnszervezetben követték el.
2. A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 3–6. 
cikkben említett bűncselekményekért járó 
szabadságvesztés maximális időtartama 
legalább öt év legyen, amennyiben azokat 
olyan eszközök felhasználásával követték 
el, amelyek jelentős számú információs 
rendszert érintő, vagy például a 
megszakadó rendszerszolgáltatásokból, a 
költségekből és a személyes adatok 
elvesztéséből kifolyólag tetemes kárt okozó 
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támadások indítására alkalmasak.
3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3–6. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat az elkövető a valódi 
személyazonosságának eltitkolásával 
hajtja végre, ezáltal kárt okozva a 
személyazonosság jogos birtokosának.

Or. en

Módosítás 106
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat a 2008/841/IB 
kerethatározat meghatározása szerint 
bűnszervezetben követték el.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama öt év legyen, amennyiben 
azokat a 2008/841/IB kerethatározat 
meghatározása szerint bűnszervezetben 
követték el.

Or. fr

Indokolás

Az eredeti szöveg ellentmondásos, ezért meg kell szüntetni ezt az ellentmondást. Ki kell emelni 
a vétség fokához igazodó, kizárólag bírósági eljárás keretében megállapítható büntetés elvét. 
A büntetésnek a bírósági eljárás keretében megállapított tényálláson kell alapulnia.

Módosítás 107
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat a 2008/841/IB 
kerethatározat meghatározása szerint 
bűnszervezetben követték el.

1. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3–
7. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább kettőtől öt évig 
terjedjen, amennyiben azokat a 
2008/841/IB kerethatározat meghatározása 
szerint bűnszervezetben követték el.

Or. en

Indokolás

Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló 2005/222/IB kerethatározat 6. és 7. 
cikkében meghatározott büntetési szinttől való eltérés nem megalapozott.

Módosítás 108
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro
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Módosítás 109
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

Az eredeti szöveg ellentmondásos, ezért meg kell szüntetni ezt az ellentmondást. Ki kell emelni 
a vétség fokához igazodó, kizárólag bírósági eljárás keretében megállapítható büntetés elvét. 
A büntetésnek a bírósági eljárás keretében megállapított tényálláson kell alapulnia.

Módosítás 110
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 3–6. 
cikkben említett bűncselekményekért járó 
szabadságvesztés maximális időtartama 
legalább öt év legyen, amennyiben azokat 
olyan eszközök felhasználásával követték 
el, amelyek jelentős számú információs 
rendszert érintő, vagy például a 
megszakadó rendszerszolgáltatásokból, a 

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

rendszerszolgáltatásokból, a költségekből 
és a személyes adatok elvesztéséből 
kifolyólag tetemes kárt okozó támadások 
indítására alkalmasak.

Or. en

Indokolás

Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló 2005/222/IB kerethatározat 6. és 7. 
cikkében meghatározott büntetési szinttől való eltérés nem megalapozott.

Módosítás 111
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3–6. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat az elkövető a valódi 
személyazonosságának eltitkolásával 
hajtja végre, ezáltal kárt okozva a 
személyazonosság jogos birtokosának.

törölve

Or. en

Indokolás

Az elkövető valódi személyazonosságának elrejtése és a személyazonosság jogos birtokosának 
okozott kár nem csupán az ezen irányelv hatálya alá tartozó bűncselekmények miatt 
kirovandó büntetések szempontjából fontos. Hosszú távon ezeket és az ezekhez kapcsolódó 
bűncselekményeket egy horizontális eszköznek kell kezelnie, amelynek hatóköre túlmutat az 
információs rendszerek elleni támadásokon.

Módosítás 112
Marie-Christine Vergiat
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
3–6. cikkben említett bűncselekményekért 
járó szabadságvesztés maximális 
időtartama legalább öt év legyen, 
amennyiben azokat az elkövető a valódi 
személyazonosságának eltitkolásával 
hajtja végre, ezáltal kárt okozva a 
személyazonosság jogos birtokosának.

törölve

Or. fr

Módosítás 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok biztosítják, hogy a 9. 
cikkben említett szankciók nem 
vonatkoznak a 3–7. cikkben említett
bűncselekményekre, ha azokat nem 
jogsértő szándékkal követték el, mint 
például az információs rendszerek 
tesztelése vagy közvetlen védelme során, 
vagy ha a rendszer üzemeltetője vagy 
értékesítője időben és átfogóan értesül a 
sebezhetőség tényéről.

Or. en

Módosítás 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

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

3b. A tagállamoknak mérlegelniük kell 
információs rendszereik és a bennük 
foglalt adatok védelmét. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel és 
gyengeségekkel szemben ésszerű mértékű 
védelmet kell biztosítani, és az ilyen 
védelemnek az érintetteknek okozható 
kárral arányosnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

Az előadó a hatékonyabb biztonságra vonatkozóan a 3. és a 4. módosításban 
(preambulumbekezdések) már meghatározott ösztönzőket. Ezeket cikkekbe kell 
belefoglalnunk.

Módosítás 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy a 
joghatóságuk alá tartozó jogi személyeket 
az információs rendszereknek a 3–7. 
cikkben meghatározott bűncselekmények 
elleni védelmére kötelezzék. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetésekkel és 
gyengeségekkel szemben ésszerű mértékű 
védelmet kell biztosítani, és az ilyen 
védelemnek az érintetteknek okozható 
kárral arányosnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

Az előadó a hatékonyabb biztonságra vonatkozóan a 3. és a 4. módosításban 
(preambulumbekezdések) már meghatározott ösztönzőket. Ezeket cikkekbe kell 
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belefoglalnunk.

Módosítás 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. Amennyiben valamely jogi személyről 
úgy vélik, hogy elmulasztotta biztosítani a 
(3b) és a (3c) bekezdésben meghatározott 
megfelelő szintű védelmet a 3–7. cikkben 
meghatározott bűncselekményekkel 
szemben, és amennyiben úgy vélik, hogy 
ezeket a bűncselekményeket egyértelműen 
jogsértő szándékkal követték el, a 
büntetőjogi szankciók alkalmazásakor e 
bűncselekmények elkövetését enyhítő 
körülmények mellett kell mérlegelni. 

Or. en

Indokolás

Az előadó a hatékonyabb biztonságra vonatkozóan a 3. és a 4. módosításban 
(preambulumbekezdések) már meghatározott ösztönzőket. Ezeket cikkekbe kell 
belefoglalnunk. A (3d) bekezdés enyhítő körülményeket vezet be azon támadók tekintetében, 
akiknek indokolatlanul gyenge biztonsági intézkedéseken kellett áthatolniuk.

Módosítás 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3e. Amennyiben valamely jogi személy 
nyilvánvalóan elmulasztotta biztosítani a 
megfelelő szintű védelmet, és amennyiben 
az e mulasztás miatt bekövetkezett kár 
jelentős, a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell a visszatartó erejű szankciók 
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alkalmazásának lehetőségét és azt, hogy e 
jogi személlyel szemben gondatlanság 
vádjával büntetőeljárás indulhasson.

Or. en

Indokolás

Az előadó a hatékonyabb biztonságra vonatkozóan a 3. és a 4. módosításban 
(preambulumbekezdések) már meghatározott ösztönzőket. Ezeket cikkekbe kell 
belefoglalnunk. A (3e) bekezdés büntetőjogi felelősséget (gondatlanság) vezet be a megfelelő 
szintű védelem nyilvánvaló elmulasztása esetében, ha a támadás által okozott kár jelentős.

Módosítás 118
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 a. cikk
Enyhítő körülmények

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 9. 
cikkben említett szankciók nem 
vonatkoznak a 3–7. cikkben említett 
bűncselekményekre, ha azokat nem 
jogsértő szándékkal követték el, mint 
például az információs rendszerek 
felhatalmazással végzett tesztelése vagy 
közvetlen védelme során.
2. A tagállamoknak információs 
rendszereik és a bennük foglalt adatok 
védelmét a gondossági kötelezettség 
részének kell tekinteniük. Az ésszerűen 
feltárható fenyegetési szintekkel szemben 
ésszerű mértékű védelmet kell biztosítani.
3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy a joghatóságuk alá 
tartozó adatkezelőket és adateldolgozókat 
az adatoknak a 3–6. cikkben említett 
bűncselekményekkel szembeni védelmére 
kötelezzék, valamint arra, hogy megfelelő 
műszaki és szervezeti intézkedéseket 
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hajtsanak végre egy olyan biztonsági szint 
megteremtése érdekében, amely arányban 
áll a védendő személyes adatok 
feldolgozása és természete által jelentett 
kockázatokkal, figyelembe véve a 
legkorszerűbb technológiákat és azok 
végrehajtásának költségeit.
4. Amennyiben valamely adatkezelőről 
vagy adatfeldolgozóról úgy vélik, hogy 
nem biztosított megfelelő szintű védelmet 
a 3–6. cikkben meghatározott 
bűncselekményekkel szemben, a 
büntetőjogi szankciók alkalmazásakor e 
bűncselekmények elkövetését enyhítő 
körülmények mellett kell mérlegelni. 
5. Amennyiben valamely adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó nyilvánvalóan 
elmulasztotta biztosítani a megfelelő 
szintű védelmet, és ebből fakadóan kár 
keletkezett, a tagállamok biztosítják az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
büntetőjogi felelősségre vonásának 
lehetőségét.

Or. en

Módosítás 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
11. cikk (1) bekezdése alapján 
felelősséggel tartozó jogi személy 
hatékony, arányos és visszatartó erejű
büntetéssel legyen sújtható, beleértve a 
büntetőjogi és nem büntetőjogi 
pénzbírságokat és egyéb szankciókat is, 
mint például:

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
11. cikk (1) bekezdése alapján 
felelősséggel tartozó jogi személy arányos 
büntetéssel legyen sújtható, beleértve a 
büntetőjogi és nem büntetőjogi 
pénzbírságokat és egyéb szankciókat is, 
mint például:

Or. fr
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Indokolás

Lásd a 9. cikk módosításának indoklását.

Módosítás 120
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kizárás az állami kedvezményekből és 
támogatásokból;

a) ideiglenes vagy végleges kizárás az 
állami kedvezményekből és 
támogatásokból;

Or. ro

Módosítás 121
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
11. cikk (2) bekezdése értelmében 
felelősséggel tartozó jogi személy 
hatékony, arányos és visszatartó erejű
büntetésekkel vagy intézkedésekkel legyen 
sújtható.

2. A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
11. cikk (2) bekezdése értelmében 
felelősséggel tartozó jogi személy arányos 
büntetésekkel vagy intézkedésekkel legyen 
sújtható.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. cikk módosításának indoklását.

Módosítás 122
Axel Voss



AM\890251HU.doc 57/61 PE480.665v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elkövető személy az érintett tagállam 
állampolgára vagy szokásos tartózkodási 
helye az adott tagállamban van; vagy

b) valamely állampolgár követte el; vagy

Or. de

Indokolás

Alapvetően nem fogadható el a joghatóság olyan személyek által külföldön elkövetett 
tevékenységekre való kiterjesztése, akik csupán szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek 
egy másik tagállamban, mivel az túl messzire megy.

Módosítás 123
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok nemzeti funkcionális 
kapcsolattartó pontot biztosítanak és
igénybe veszik a 3–8. cikkben említett 
bűncselekményekre vonatkozó 
információk cseréjének céljából és az 
adatvédelmi szabályokkal összhangban, a 
hét minden napjának 24 órájában 
rendelkezésre álló operatív kapcsolattartó 
hálózatot. A tagállamoknak továbbá olyan 
eljárásokat kell biztosítaniuk, amelyek 
segítségével legfeljebb nyolc órán belül 
válaszolni tudnak a sürgős kérésekre. A 
válasznak hatékonynak kell lennie és 
szükség szerint ki kell terjednie az alábbi 
intézkedések elősegítésére vagy közvetlen 
elvégzésére: műszaki segítségnyújtás, 
beleértve az informatikai rendszerek 
működőképességének visszaállítását, az 
adatok megőrzése a személyi adatok 
védelmére vonatkozó elvekkel 
összhangban, bizonyítékok gyűjtése, jogi 
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információk nyújtása és a gyanúsítottak 
hollétének a megállapítása. A 
kapcsolattartó pontok jelzik milyen
formában, illetve milyen határidőre 
teljesítik a segítségnyújtási kéréseket.

Or. ro

Módosítás 124
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 125
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
3–8. cikkben említett bűncselekményekre 

2. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot, az Europolt, az Eurojustot és 
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vonatkozó információk cseréjére kijelölt 
kapcsolattartó pontjukról. A Bizottság 
továbbítja ezeket az információkat a többi 
tagállamnak.

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

Or. ro

Módosítás 126
Marian-Jean Marinescu

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják a 3–8. cikkben 
említett bűncselekményekre vonatkozó 
statisztikai adatokat rögzítő, előállító és 
szolgáltató rendszer működését.

1. A tagállamok biztosítják a nemzeti 
kapcsolattartó pontok működését és 
gondoskodnak egy, a 3–8. cikkben említett 
bűncselekményekre vonatkozó statisztikai 
adatokat rögzítő, előállító és szolgáltató 
rendszer létrehozásáról; a nemzeti 
kapcsolattartó pontok kezelik a 
segítségnyújtási kérelmeket és 
megkönnyítik a következő intézkedéseket:
technikai segítségnyújtás és jogi 
tájékoztatás, valamint a számítástechnikai 
bűnözés megelőzésére és az az ellen 
folytatott küzdelemre irányuló programok 
létrehozása.

Or. en

Módosítás 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

15a. cikk
Oktatás

1. A tagállamok anyagilag is támogatják a 
polgárok oktatását, annak érdekében, 
hogy ez utóbbiak tudatában legyenek a 
szabad és biztonságos virtuális teret 
fenyegető támadásoknak, és tudjanak 
ellenük védekezni.
2. A tagállamok beépítik az iskolai képzési 
rendszerükbe az informatikai eszközökkel, 
azok veszélyeivel és az ezek elleni 
védekezéssel kapcsolatos ismeretek 
oktatását.

Or. fr

Módosítás 128
Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. cikk
A biztonsági szintek megfelelése

1. A tagállamok jogszabályaikban 
meghatározzák valamennyi informatikai 
eszköz megfelelési kritériumait a 
biztonsági minimumszintek 
vonatkozásában.
2. Ezen irányelv elfogadását követő 
legfeljebb két éven belül a Bizottság 
irányelvre irányuló javaslatot nyújt be, 
amely meghatározza a belső piacon 
értékesített valamennyi informatikai 
eszköz biztonsági minimumfeltételeit.

Or. fr
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