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Praktiline korraldus

IMCO-komisjoni koordinaatorite taotlusel korraldab IMCO-komisjon 22. jaanuaril 2020 
õigusliku kontrolli istungi direktiivi (EL) 2016/1148 (meetmete kohta, millega tagada võrgu- 
ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus) (küberturvalisuse direktiiv) 
rakendamise seisu kohta.

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi küberturvalisuse ja internetiprivaatsuse 
poliitika üksuse juhataja Jakub BORATYNSKI esineb IMCO-komisjonis ettekandega, millele 
järgneb arutelu liikmetega.

Teave küberturvalisuse direktiivi tausta kohta

Küberturvalisuse direktiiv on ELi esimene siseturuvahend, mille eesmärk on parandada ELi 
vastupanuvõimet küberturvalisuse riskidele. Direktiiv võeti vastu 2016. aastal ja ülevõtmise 
tähtaeg oli 2018. aasta mai. Direktiiv vaadatakse uuesti täies ulatuses läbi 2021. aastal.

Direktiiviga kohustatakse selle kohaldamisalasse kuuluvaid ettevõtjaid sellistes elutähtsates 
sektorites nagu energeetika ja transport võtma meetmeid küberturvalisuse riskide juhtimiseks 
ja teatama tõsistest intsidentidest pädevatele asutustele. Liikmesriigid on kohustatud direktiivi 
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artiklis 5 sätestatud kriteeriumide alusel tegema oma territooriumil kindlaks ettevõtjad, kes 
kuuluvad direktiivi kohaldamisalasse, st olulised teenuste operaatorid. 

Väärib märkimist, et lisaks oluliste teenuste operaatoritele hõlmab direktiiv ka mõningaid 
digitaalteenuste kategooriaid, nimelt internetipõhiseid kauplemiskohti, veebipõhiseid 
otsingumootoreid ja pilvandmetöötlusteenuseid.

Õigusliku kontrolli istungi eesmärk

Õigusliku kontrolli istungi eesmärk on kontrollida komisjoni seoses küberturvalisuse 
direktiivi rakendamisega ning eelkõige seoses aruandega, mille komisjon avaldas 28. 
oktoobril 2019 (COM(2019) 546 (final)1). Selles hindab komisjon liikmesriikide 
lähenemisviiside järjepidevust oluliste teenuste operaatorite kindlakstegemisel.

Aruandes rõhutatakse, et operaatorite identifitseerimisel on väga oluline järjepidevus 
eesmärgiga 1) hoida ära siseturu killustumist; 2) vähendada küberohtude levimise ohtu kogu 
siseturul; 3) tagada siseturul operaatoritele võrdsed tingimused; 4) vähendada direktiivi 
erinevat tõlgendamist.

Aruandes jõutakse järeldusele, et liikmesriigid on välja töötanud mitmesuguseid operaatorite 
identifitseerimise tavasid, mille tulemusena on liikmesriigid teavitanud komisjoni väga 
erinevast arvust operaatoritest (20st kuni peaaegu 11 000ni liikmesriigi kohta). Tuvastatud 
killustatus võib kahjustada asjaomaste sektorite võrdseid tingimusi siseturul.

Komisjon tegi kindlaks mitu võimalust olukorra parandamiseks, märkides muu hulgas, et 
1) on vaja teha täiendavat tööd põhiteenuste ühtsema loetelu saavutamiseks; 
2) liikmesriigid, kes ei ole veel esitanud täielikku teavet, peavad seda tegema; 
3) liikmesriikidel on võimalik teha omavahel aktiivsemat koostööd tavade 

ühtlustamiseks; 
4) tuleks kaaluda liikmesriikide vahelise strateegilise koostöö edendamiseks loodud 

võrgu- ja infoturbe koostöörühma tugevdamist.

1 Komisjoni 28. oktoobri 2019. aasta aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles hinnatakse 
liikmesriikide lähenemisviiside järjepidevust oluliste teenuste operaatorite identifitseerimisel kooskõlas võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisust käsitleva direktiivi (EL) 2016/1148 artikli 23 lõikega 1.
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