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RÖVID INDOKOLÁS
A javaslat a hálózat- és információbiztonság EU-n belüli magas szintjének elérésére irányul.
Az előadó támogatja a javaslat által meghatározott célkitűzéseket, olyan módosításokat
javasolva, amelyek javítják a jogbiztonságot, megerősítik a magánszemélyek és a magánélet
biztonságát és védelmét annak biztosítása érdekében, hogy a magánszemélyek ellenőrzésük
alatt tarthassák személyes adataikat, megbízhassanak a digitális környezetben, és hogy
kialakuljon a kockázatkezelés kultúrája, továbbá javuljon a magán- és a közszférabeli
szereplők közötti információmegosztás.
A javasolt módosítások az adatvédelmi jogszabályokra való hivatkozás megerősítésére
irányulnak, annak egyértelművé tételével, hogy a kritikus infrastruktúra nem foglalhatja
magában a közösségi hálózatokat és alkalmazásboltokat (lásd a II. mellékletben a módosított
listát), továbbá 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, és vegye figyelembe 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 ügyfeleik
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 ezeket 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:
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(2) A szándékos vagy véletlen biztonsági
események nagyságrendje és gyakorisága
növekszik, és ezek az események jelentős
veszélyt jelentenek a hálózatok és az
információs rendszerek működésére. Az
ilyen események akadályozhatják a
gazdasági tevékenységek folytatását,
jelentős pénzügyi veszteségeket
okozhatnak, aláássák a felhasználói
bizalmat, és jelentős károkat okozhatnak az
Unió gazdaságának. Egyre inkább
felismerik, hogy a kontrollrendszerek
sebezhetőek a számos forrásból – többek
között az ellenséges kormányoktól, a
terroristacsoportoktól és más
rosszindulatú behatolóktól – származó
informatikai támadásokkal szemben. Az
intelligens és az összehangolt támadások
súlyosan befolyásolhatják az
infrastruktúrák stabilitását, teljesítményét
és gazdasági szempontjait.
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Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 4
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.
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Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(10) Az ezen irányelv értelmében
elfogadott rendelkezések eredményes
végrehajtása érdekében valamennyi
tagállamban indokolt létrehozni vagy
kijelölni egy olyan, polgári ellenőrzés és
teljes körű demokratikus felügyelet alatt
álló nemzeti illetékes hatóságot, amelynek
tevékenységei átláthatóak, és amelynek
feladata a hálózat- és
információbiztonsággal kapcsolatos
kérdések koordinálása, továbbá amely
kapcsolattartóként működik a határokon
átnyúló, uniós szintű együttműködés
számára. Ezen szervek számára célszerű
biztosítani a megfelelő műszaki, pénzügyi
és emberi erőforrásokat annak érdekében,
hogy feladataikat eredményesen és
hatékonyan láthassák el, ezzel segítve az
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irányelv céljainak elérését.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Mivel a hálózati és információs
rendszerek üzemeltetése a legtöbb esetben
magánkézben van, a magán- és az állami
szektor közötti együttműködés rendkívül
fontos. A piaci szereplőket ösztönözni kell,
hogy továbbra is tartsák fenn a hálózat- és
információbiztonságra irányuló saját

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

informális együttműködési
mechanizmusaikat. Emellett fontos, hogy
együttműködjenek az állami szektorral, és
az események bekövetkeztekor a szükséges
mértékben kölcsönösen megosszák
információikat és legjobb gyakorlataikat,
valamint a viszonossági alapon kapott
operatív támogatást.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(15a) Amennyiben lehetséges, teljes
körűen és a 95/46/EK irányelvvel
összhangban tiszteletben kell tartani az
állami és magánszféra szereplői közötti,
már meglévő nemzeti együttműködési
mechanizmusokat, az ezen irányelvben
megállapított rendelkezések pedig nem
áshatják alá a már megkötött
együttműködési megállapodásokat.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
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21 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A hálózat- és információbiztonság
biztosítása nagymértékben a
közigazgatások és a piaci szereplők
felelőssége. A kockázatértékelést és a
felmerülő kockázatok súlyosságának
megfelelő biztonsági intézkedések
végrehajtását is magában foglaló
kockázatkezelési kultúrát megfelelő
követelmények szabályozás útján történő
meghatározásával és önkéntes ágazati
gyakorlatokon keresztül célszerű
ösztönözni. Az együttműködési hálózat
eredményes működése és ezen keresztül a
tagállamok hatékony együttműködése
szempontjából továbbá igen fontos az
egyenlő versenyfeltételek megteremtése.
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(22) A hálózat- és információbiztonság
biztosítása nagymértékben a
közigazgatások és a vállalkozások
felelőssége. A kockázatértékelést és a
rosszindulatú vagy véletlen biztonsági
események megelőzésére irányuló
biztonsági intézkedések végrehajtását is
magában foglaló kockázatkezelési kultúrát
megfelelő követelmények szabályozás
útján történő meghatározásával és önkéntes
ágazati gyakorlatokon keresztül célszerű
ösztönözni. Amennyiben már létezik ilyen
– különösen önkéntes alapon működő –
kockázatkezelési kultúra, azt támogatni és
erősíteni kell, illetve meg kell osztani. Az
együttműködési hálózat eredményes
működése és ezen keresztül a tagállamok
hatékony együttműködése szempontjából
továbbá igen fontos az egyenlő
versenyfeltételek megteremtése.
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Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(28) A illetékes hatóságoknak célszerű
kellő figyelmet fordítaniuk a piaci
szereplők közötti, valamint a köz- és a
magánszektor közötti nem hivatalos és
bizalmi információmegosztási csatornák
megőrzésére. Az illetékes hatóságoknál
bejelentett események nyilvánosságra
hozatala tekintetében a rövid távú
gazdasági megfontolásokkal szemben a
nyilvánosság fenyegetésekről való
tájékoztatásának kell elsőbbséget
biztosítani.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(29a) Az internet tisztességtelen
használata révén a szervezett bűnözés
kiterjesztheti online tevékenységeit a
pénzmosás, a hamisítás és a
szellemitulajdon-jogot sértő más áruk és
szolgáltatások terjesztése céljából,
valamint újabb bűncselekmények
elkövetésével próbálkozhat, ami rávilágít
arra az aggasztó jelenségre, hogy a
szervezett bűnözés képes alkalmazkodni a
modern technológiához.
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Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
(30a) A számítástechnikai bűnözés egyre
súlyosabb gazdasági és társadalmi kárt
okoz, fogyasztók millióit érintve és
becslések szerint 290 milliárd eurós éves
veszteséget okozva4a.
__________________
A Norton számítástechnikai bűnözésről
szóló 2012. évi jelentése alapján.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) A kockázatokkal és az eseményekkel
kapcsolatos információknak az
AD\1015285HU.doc

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

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

__________________

__________________

31

31

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

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

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(5) Ez az irányelv teljes mértékben
tiszteletben tartja 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
irányelvet, 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 irányelvet,
valamint 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
rendeletet.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 26
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:
műszaki hiba, áramkimaradás vagy
biztonságot érintő események;
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Módosítás 27
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;

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont – b pont
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 29
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;

AD\1015285HU.doc

a) kockázatkezelési keret, amely magában
foglalja legalább a kockázatok
azonosítására és az esetleges események
hatásainak felmérésére irányuló rendszeres
értékelést, valamint a biztonság és az
információk integritásának megőrzésére
irányuló intézkedéseket, a korai
előrejelzést is beleértve;
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Indokolás
A kockázatértékelési terv nem elegendő és nem foglal magában a hálózatok és a tájékoztatás
biztonságával kapcsolatos kockázatok kezeléséhez szükséges más intézkedéseket. Az európai
adatvédelmi biztos a kockázatértékelést magában foglaló kockázatkezelési keret létrehozását
javasolja.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

(3) A nemzeti hálózat- és
információbiztonsági stratégiát és a
nemzeti hálózat- és információbiztonsági
együttműködési tervet azok elfogadásától –
aminek az ezen irányelv hatálybalépését
követő legfeljebb 12 hónapon belül sorra
kell kerülnie – számított egy hónapon
belül meg kell küldeni a Bizottságnak, az
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és
az európai adatvédelmi biztosnak.

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Hasznos, ha a tagállamok egymás terveit is látják. Segít az eligazodásban, sőt alkalom lehet a
legjobb gyakorlatok cseréjére.
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Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 b bekezdés (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

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

Indokolás
Hatékonyabb közösségi szintű rendszerezést és összesítést lehet 28 olyan dokumentumon
végezni, amelyek egy bizonyos szerkezeti irányt követnek. Bár a Bizottság irányadó
dokumentuma nem lenne kötelező jellegű, mégis azt érné el, hogy a tagállamok saját nemzeti
stratégiáik kidolgozásában ezt a javasolt modellt, struktúrát kövessék.
Módosítás 33
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”).

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

hatóságokkal, tiszteletben tartva az
arányosság elvét.

Módosítás 35
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.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az együttműködési hálózat állandó
kapcsolatot teremt a Bizottság és az
illetékes hatóságok között. Az Európai
PE514.755v02-00
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(2) Az együttműködési hálózat állandó
kapcsolatot teremt a Bizottság és az
illetékes hatóságok között. Az Európai
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Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökség (ENISA) felkérésre szakértő
véleményével és tanácsaival segíti az
együttműködési hálózatot.

Hálózat- és Információbiztonsági
Ügynökség (ENISA) felkérésre oly módon
segíti az együttműködési hálózatot, hogy
megfelelő intézkedések kíséretében
technológiai szempontból semleges
iránymutatást nyújt az állami és a
magánszektor számára egyaránt.

Módosítás 38
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.

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság – végrehajtási aktusok
útján – határozatokat fogad el a
tagállamoknak az említett biztonságos
infrastruktúrához való hozzáféréséről, a
(2) és (3) bekezdésben említett kritériumok
alapján. E végrehajtási aktusokat a 19.
cikk (3) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban
kell elfogadni.
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Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

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

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

Azon lehetőség sérelme nélkül, hogy az
együttműködési hálózat informális
nemzetközi együttműködést folytasson, az
Unió nemzetközi megállapodásokat köthet
harmadik országokkal vagy nemzetközi
szervezetekkel az együttműködési hálózat
egyes tevékenységeibe való bevonásuk
lehetővé tételéről és megszervezéséről. E
megállapodásokat csak abban az esetben
kell megkötni, ha az együttműködési
hálózaton belül továbbított személyes
adatok megfelelő, az Unióéhoz hasonló
szintű védelmét biztosítani lehet.

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
közigazgatási szervek és a piaci szereplők
megfelelő műszaki és szervezési
intézkedéseket tegyenek a működésük
során általuk ellenőrzött és használt
hálózatok és információs rendszerek
PE514.755v02-00
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(1) A tagállamok biztosítják, hogy a
közigazgatási szervek és a piaci szereplők
megfelelő műszaki és szervezési
intézkedéseket tegyenek a működésük
során általuk ellenőrzött és használt
hálózatok és információs rendszerek
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biztonságát fenyegető kockázatok kezelése
érdekében. Ezen intézkedéseknek –
tekintettel a tudomány és a technika
mindenkori állására – a felmerülő
kockázatnak megfelelő biztonsági szintet
kell garantálniuk. Így különösen
intézkedéseket kell tenni, hogy a
hálózataikat és az információs
rendszereiket érintő események ne, illetve
minél kevésbé legyenek hatással az e
hálózatok, illetve rendszerek nyújtotta
alapszolgáltatásokra, s ezáltal biztosítva
legyen az e hálózatokra és információs
rendszerekre támaszkodó szolgáltatások
folytonossága.

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

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – 2 a pont (új)
Módosítás
a) A biztonsággal és védelemmel
kapcsolatos súlyos gondatlanság esetén a
felhasználói megállapodásban foglalt,
felelősséget kizáró szerződési feltételek
ellenére a kereskedelmi szoftverek gyártói
tartoznak felelősséggel.
Indokolás
A licenciaszerződésben a kereskedelmi szoftverek gyártói kizárják a nem megfelelő biztonsági
megfontolásokkal és a gyengébb minőségű programozással kapcsolatos felelősségüket. A
szoftvergyártók biztonsági intézkedésekbe való beruházásának ösztönzése érdekében azonban
más kultúrára van szükség. Ez csak abban az esetben valósítható meg, ha a szoftvergyártókat
terheli a felelősség a biztonsággal kapcsolatos hiányosságokért.
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Módosítás 44
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.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az illetékes hatóságok – az (5)
bekezdés alapján adott esetben elfogadott,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra is
figyelemmel – iránymutatásokat
fogadhatnak el és szükség szerint
utasításokat adhatnak ki azon
körülményeket illetően, amelyek
fennállása esetén a közigazgatási szervek
és a piaci szereplők kötelesek az
eseményeket bejelenteni.

törölve

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról,
hogy az illetékes hatóságok minden
szükséges hatáskörrel rendelkezzenek arra,
hogy kivizsgálják a 14. cikk szerinti
kötelezettségek közigazgatási szervek vagy
piaci szereplők általi megszegésének
eseteit, valamint azoknak a hálózatok és
információs rendszerek biztonságára

(1) A tagállamok gondoskodnak arról,
hogy az illetékes hatóságok
rendelkezzenek a szükséges hatáskörrel
arra, hogy kivizsgálják a 14. cikk szerinti
kötelezettségek közigazgatási szervek vagy
piaci szereplők általi megszegésének
eseteit, valamint azoknak a hálózatok és
információs rendszerek biztonságára
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gyakorolt hatását.

gyakorolt hatását.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok a személyes
adatok megsértésével járó események
kapcsán szorosan együttműködnek a
személyesadat-védelmi hatóságokkal.

(5) Az alkalmazandó adatvédelmi
jogszabályok sérelme nélkül és az érintett
adatkezelőkkel és -feldolgozókkal teljes
körűen egyeztetve, az illetékes hatóságok
és az egyedüli kapcsolattartók a személyes
adatok megsértésével járó események
kapcsán szorosan együttműködnek a
személyesadat-védelmi hatóságokkal.

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
19a. cikk
A személyes adatok feldolgozása és
védelme
(1) A személyes adatok ezen irányelv
szerinti feldolgozását a tagállamokban a
95/46/EK irányelvvel és a 2002/58/EK
irányelvvel összhangban kell végezni.
(2) A személyes adatok Bizottság és
ENISA által történő, e rendelet szerinti
feldolgozását a 45/2001/EK rendelettel
összhangban kell végezni.
(3) A személyes adatoknak az Europol
szervezetén belül működő
Számítástechnikai Bűnözés Elleni
Központ által az ezen irányelv
alkalmazása céljából történő feldolgozását
a 2009/371/IB határozat alapján kell
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végezni.
(4) A személyes adatok feldolgozásának
tisztességesnek és jogszerűnek kell lennie,
és azt szigorúan a feldolgozás céljához
minimálisan szükséges adatokra kell
korlátozni. Ezen adatok tárolásának olyan
formában kell történnie, amely az
érintettek azonosítását csak az
adatfeldolgozás céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé.
(5) A 14. cikk szerinti
eseménybejelentések nem érintik a
2002/58/EK irányelv 4. cikke és a
611/2013/EU rendelet szerinti, a
személyes adatok megsértésével
kapcsolatos bejelentésekre vonatkozó
rendelkezéseket és kötelezettségeket.
(6) A 95/46/EK irányelvre való
hivatkozásokat a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi
rendelet) való hivatkozásként kell
értelmezni, amint az hatályba lép.

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja
ezen irányelv végrehajtását, és jelentést
tesz róla az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak. Az első jelentést legkésőbb a
nemzeti jogba való átültetésre a 21.
cikkben előírt határidőtől számított három
éven belül be kell nyújtani. A Bizottság
felkérheti a tagállamokat, hogy
indokolatlan késedelem nélkül bocsássanak
rendelkezésre információkat erre a célra.

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja
ezen irányelv végrehajtását, és jelentést
tesz róla az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak. Az első jelentést legkésőbb a
nemzeti jogba való átültetésre a 21.
cikkben előírt határidőtől számított két
éven belül be kell nyújtani. A Bizottság
felkérheti a tagállamokat, hogy
indokolatlan késedelem nélkül bocsássanak
rendelkezésre információkat erre a célra.
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Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont (új)
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 és az adatvédelem garantálása
érdekében a CERT biztonsági
intézkedéseket hajt végre és tart fenn.

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés
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 oldalak
4. keresőprogramok

3. keresőprogramok

5. számításifelhő-szolgáltatások

4. számításifelhő-szolgáltatások, amelyek
az Európai Unió kritikus
infrastruktúráival kapcsolatos adatait
tárolják

6. alkalmazásboltok
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 5 a pont (új)
A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
5a. Élelmiszer-ellátási lánc
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