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Относно: Време за законодателен контрол относно прилагането на Директивата 
за мрежите и информационните системи (МИС) (Директива (ЕС) 
2016/1148)

Практически аспекти

По искане на координаторите на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (комисия IMCO) тя ще проведе на 22 януари 2020 г. сесия за 
законодателен контрол относно състоянието на прилагането на Директива (ЕС) 
2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза (Директивата за МИС).

Г-н Якуб БОРАТИНСКИ, началник на отдел „Киберсигурност и политика за 
поверителност на личните данни“ в ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и 
технологии“, ще се представи на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, след което ще бъде проведен дебат с членовете на ЕП.

Съпътстваща информация относно Директивата за МИС

Директивата за МИС е първият инструмент на вътрешния пазар на ЕС, който има за 
цел да се подобри устойчивостта на ЕС срещу рисковете, свързани с киберсигурността. 
Тя беше приета през 2016 г. и крайният срок за нейното транспониране изтече през май 
2018 г. През 2021 г. ще бъде направен пълен преглед на директивата.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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Директивата задължава операторите, попадащи в нейния обхват, в критични сектори 
като енергетиката и транспорта да предприемат мерки за управление на рисковете, 
свързани с киберсигурността, и да уведомяват компетентните органи за сериозни 
инциденти. Въз основа на критериите, установени в член 5 от директивата, държавите 
членки са задължени да определят операторите на своята територия, които попадат в 
обхвата на директивата: т.нар. „оператори на основни услуги“. 

Следва да се отбележи, че освен операторите на основни услуги, някои категории 
цифрови услуги също са обхванати от директивата, а именно онлайн пазарите, онлайн 
търсачките и компютърните услуги „в облак“.

Цел на законодателния контрол

Целта на сесията за законодателен контрол е да разгледа внимателно дейността на 
Комисията във връзка с прилагането на Директивата за МИС, и по-специално във 
връзка с доклада, публикуван от нея на 28 октомври 2019 г. (COM(2019)546 
окончателен1). В този доклад Комисията оценява последователността на подходите, 
предприети от държавите членки при определянето на „оператори на основни 
услуги“ .

В доклада се подчертава, че последователността при определянето на операторите е от 
решаващо значение, с цел: 1) предотвратяване на фрагментиране (разпокъсаност) на 
вътрешния пазар; 2) намаляване на риска от разпространение на киберзаплахи на 
вътрешния пазар; 3) гарантиране на условия на равнопоставеност (еднакви условия на 
конкуренция) за операторите на вътрешния пазар; 4) намаляване на риска от различни 
тълкувания на директивата.

В доклада се стига до заключението, че държавите членки са разработили широк набор 
от практики за определянето на операторите, което е довело до голяма разлика в броя 
на операторите, за които всяка една държава членка е нотифицирала Комисията, като 
тази бройка варира от 20 до почти 11 000 за различните държави членки. Установеното 
фрагментиране би могло да подкопае еднаквите условия на конкуренция на вътрешния 
пазар за съответните сектори.

Комисията посочва няколко начина за подобряване на това положение, като наред с 
друго отбелязва, че: 

1) е необходима допълнителна работа за постигане на по-хармонизиран списък на 
основните услуги; 

2) държавите членки, които все още не са предоставили пълна информация, са 
длъжни да направят това; 

3) има възможност държавите членки да установят по-активно взаимодействие 
помежду си с цел съгласуване на практиките си; 

4) следва да се обмисли укрепването на групата за сътрудничество за МИС, чиято 
цел е насърчаване на стратегическото сътрудничество между държавите членки.

1 Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 28 октомври 2019 г. за оценка на 
последователността на подходите, предприети от държавите членки при определянето на оператори на 
основни услуги в съответствие с член 23, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/1148.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019DC0546
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019DC0546
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