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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat a hálózat- és információbiztonság EU-n belüli magas közösségi szintjének elérésére 
irányul. Az előadó támogatja a javaslat által meghatározott célkitűzéseket, olyan 
módosításokat javasolva, amelyek javítják a jogbiztonságot és megerősítik a magánszemélyek 
és a magánélet biztonságát és védelmét annak biztosítása érdekében, hogy a magánszemélyek 
ellenőrzésük alatt tarthassák személyes adataikat, és megbízhassanak a digitális környezetben, 
és hogy kialakuljon a kockázatkezelés kultúrája, és javuljon a magán- és a közszférabeli 
szereplők közötti információmegosztás. 
A javasolt módosítások az adatvédelmi jogszabályokra való hivatkozás megerősítésére 
irányulnak, annak egyértelművé tételére, hogy a kritikus infrastruktúra nem foglalhatja 
magában a közösségi hálózatokat és alkalmazásboltokat (lásd a II. mellékletben a módosított 
listát) és az arányosság tiszteletben tartásának biztosítására irányulnak, a vállalkozás polgári 
jellegének hangsúlyozásával: a zavarok és a rendszerhibák legtöbbször nem terroristák, 
bűnözők vagy külföldi kémek által elkövetett szándékos informatikai támadások miatt 
következnek be, hanem szándékolatlanul, emberi hibából vagy természetes okokból. 
Kulcsfontosságú, hogy eltekintve a biztonsági és a megfigyelési iparág céljaitól, az EU ne 
katonai kontextusba helyezve hajtsa végre a javasolt jogszabályt, figyelembe véve a 
globalizált digitális piac körülményeit. 
Továbbra is komoly probléma a javasolt rendszernek az általános adatvédelmi rendelet 
alapján javasolt bejelentési rendszerhez való viszonya, valamint e két rendszer egymás 
melletti létezése, ami az egyik oka annak, hogy kiemeljük: bármiféle uniós kiberbiztonsági 
jogszabályra csak az általános adatvédelmi rendelet elfogadását követően szabad sort keríteni, 
nem pedig előtte. Emellett figyelembe kell venni a tényleges pénzügyi és adminisztratív 
kihatásokat, például a teljes társadalmi költségeket, és nem csak a bejelentés megtételének 
költségeit. A programjaikat felületes munkával elkészítő – ilyen módon az ügyfeleiket 
veszélyeztetésével pénzt megtakarító – szoftvervállalatokat nem védheti meg minden esetben 
a felhasználói feltételekben szereplő azon kitétel, hogy a szoftvereik hibás működése miatt 
semmilyen felelősséget nem vállalnak. Ösztönözni kell őket arra, hogy gondoskodjanak arról, 
hogy a szoftverek eléggé biztonságosak legyenek. Végül pedig egyértelművé kell tenni az 
alapvető fogalmakat (így például a „közigazgatások” és a „jelentős hatás” jelentését, valamint 
a „számítástechnikai bűnözés” pontos meghatározását), és nem szabad a tagállamok saját 
értelmezésére bízni. 

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mivel a rendszerhibák gyakoribb okai 
– például a természetes okok vagy az 
emberi hiba – továbbra is 
szándékolatlanok, az infrastruktúrának 
ellenállónak kell lennie mind a szándékos, 
mind pedig a nem szándékos zavarokkal 
szemben, a kritikus infrastruktúrák 
üzemeltetőinek pedig olyan ellenálló 
rendszereket kell kialakítaniuk, amelyek 
akkor is működőképesek maradnak, ha 
más, nem az ellenőrzésük alatt álló 
rendszerek meghibásodása következik be.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Az általános adatvédelmi jogszabály 
uniós szinten történő elfogadásának meg 
kell előznie a kiberbiztonságról szóló 
jogszabály uniós szinten történő 
elfogadását. Ezért a hálózat- és 
információbiztonsági irányelvet csak az 
általános adatvédelmi rendelet 
elfogadását követően célszerű elfogadni.

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv továbbá nem sérti sem 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, sem az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, sem 
pedig a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseit.

Ez az irányelv továbbá nem sérti sem 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, sem az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, sem 
pedig a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet rendelkezéseit. 

Or. en

Indokolás

Noha a (39) preambulumbekezdés már hivatkozást tartalmaz a 45/2001/EK rendeletre, az 
európai adatvédelmi biztos véleménye szerint itt is hivatkozni kell rá.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„informatikai ellenálló képesség”: a 
hálózati és az információs rendszer 
képessége a teljesség igénye nélkül 
például a következő eseményekkel 
szembeni ellenállásra, valamint az 
eseményeket követően a teljes 
működőképesség visszanyerésére: 
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műszaki hiba, áramkimaradás vagy 
biztonsági események;

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„biztonsági esemény”: a biztonságra 
ténylegesen kedvezőtlen hatást gyakorló 
körülmény vagy esemény;

„biztonsági esemény”: a biztonságra és az 
alapvető szolgáltatások nyújtására 
ténylegesen kedvezőtlen hatást gyakorló 
körülmény vagy esemény;

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) kockázatkezelési keretrendszer;

Or. en

Indokolás

A „kockázatkezelési terv” elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem elég átfogó, mivel a 
megfogalmazás nem terjed ki a biztonsági kockázatokkal kapcsolatos információk kezeléséhez 
szükséges egyéb tevékenységekre. Az európai adatvédelmi biztos kockázatkezelési 
keretrendszer létrehozását és fenntartását ajánlja, amely természetesen magában foglalja a 
kockázatkezelés szakaszát is.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy, a hálózati 
és információs rendszerek biztonságáért 
felelős nemzeti illetékes hatóságot (a 
továbbiakban: „illetékes hatóság”).

(1) Minden tagállam kijelöl egy, a hálózati 
és információs rendszerek biztonságáért 
felelős nemzeti illetékes polgári hatóságot 
(a továbbiakban: „illetékes hatóság”).

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az illetékes hatóságok megfelelnek az 
összegyűjtött, feldolgozott és kicserélt 
információk tekintetében a személyes 
adatok védelmére vonatkozóan a 
95/46/EK irányelv 17. cikkében 
megállapított követelményeknek.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködési hálózaton belül az 
illetékes hatóságok:

Az együttműködési hálózaton belül –
miközben gondoskodnak arról, hogy 
kizárólag az archiválás céljából szükséges 
adatok gyűjtésére és feldolgozására 
kerüljön sor, valamint hogy teljesüljenek 
az általános adatvédelmi rendelet 
rendelkezései – az illetékes hatóságok:
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Or. en

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Személyes adatok kizárólag olyan 
címzettekkel közölhetők, akiknek ezeket az 
adatokat a vonatkozó jogalappal 
összhangban feladataik ellátásához fel 
kell dolgozniuk. A közölt adatok körét a 
feladataik ellátásához szükséges 
mértékűre kell szűkíteni. Biztosítani kell a 
célkorlátozás elvének való megfelelést. Az 
ilyen adatok megőrzésének időkorlátját az 
ebben az irányelvben megállapított 
célokra vonatkozóan kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a tagállamoknak a biztonságos 
információmegosztási rendszerben való 
részvételére vonatkozó, azt biztosító 
kritériumok, hogy a feldolgozás 
valamennyi lépése során valamennyi 
résztvevő a biztonság és az ellenálló 
képesség magas szintjét szavatolja, többek 
között a 95/46/EK irányelv 16. és 17. cikke 
és a 45/2001/EK rendelet 21. és 22. cikke 
szerinti megfelelő titoktartási és biztonsági 
intézkedésekkel.

Or. en
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A korai előrejelzés keretében az 
illetékes hatóságok és a Bizottság minden 
olyan, a birtokukban lévő releváns 
információt rendelkezésre bocsátanak, 
amely a kockázat, illetve az esemény 
értékeléséhez hasznos lehet.

(2) A korai előrejelzés keretében – az 
általános adatvédelmi rendelet 
rendelkezéseivel összhangban – az 
illetékes hatóságok és a Bizottság minden 
olyan, a birtokukban lévő releváns 
információt rendelkezésre bocsátanak, 
amely a kockázat, illetve az esemény 
értékeléséhez hasznos lehet.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – egy tagállam 
megkeresésére vagy saját 
kezdeményezésére – felkérhet egy 
tagállamot arra, hogy egy adott kockázatról 
vagy eseményről minden releváns 
információt rendelkezésre bocsásson.

(3) A Bizottság – egy tagállam 
megkeresésére vagy saját 
kezdeményezésére – felkérhet egy 
tagállamot arra, hogy – az általános 
adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel 
összhangban – egy adott kockázatról vagy 
eseményről minden releváns információt 
rendelkezésre bocsásson.

Or. en
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztonsági események elhárításáért 
a szoftvergyártók felelnek: a súlyos 
eseteket a bejelentéstől számított 24 órán 
belül kell elhárítani, 72 órán belül pedig 
azokat az eseteket, amelyeknél nem 
valószínűsíthető jelentős pénzügyi 
veszteség, illetve a személyes adatok 
súlyos megsértése.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A kereskedelmi szoftverek gyártói 
számára nem biztosít védelmet a 
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felelősséget kizáró záradék, amennyiben 
bizonyítható, hogy termékük 
konstrukciója nem alkalmas az előre 
látható biztonsági fenyegetések kezelésére.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények minden, az Európai 
Unióban szolgáltatást nyújtó piaci 
szereplőre alkalmazandók.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
követelmények minden, az Európai 
Unióban szolgáltatást nyújtó piaci 
szereplőre és szoftvergyártóra
alkalmazandók. A (2) bekezdés szerinti 
eseménybejelentéseket a vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő, a 
személyes adatok megsértésével 
kapcsolatos bejelentésekre vonatkozó 
kötelezettségek sérelme nélkül kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A hozzá beérkező és az általa 
feldolgozott információk bizalmas 
jellegének, sérthetetlenségének, 
elérhetőségének és hitelességének 
biztosítása érdekében a CERT biztonsági 
intézkedéseket hajt végre és tart fenn.

b) A hozzá beérkező és az általa 
feldolgozott információk bizalmas 
jellegének, sérthetetlenségének, 
elérhetőségének és hitelességének 
biztosítása érdekében a CERT – az 
adatvédelmi követelményekkel 
összhangban – biztonsági intézkedéseket 
hajt végre és tart fenn.
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Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők jegyzéke A gazdasági szereplők jegyzéke

A 3. cikk (8) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában:

A 3. cikk (8) bekezdése a) pontjának 
alkalmazásában:

1. elektronikus kereskedelmi platformok 1. elektronikus kereskedelmi platformok
2. internetes fizetési átjárók 2. internetes fizetési átjárók

3. közösségi hálózatok
4. keresőprogramok 3. keresőprogramok

5. számításifelhő-szolgáltatások 4. számításifelhő-szolgáltatások

6. alkalmazásboltok

Or. en


