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Asia: Verkko- ja tietoturvadirektiivin (EU) N:o 2016/1148 täytäntöönpanon 
lainsäädännöllinen tarkastelu

Käytännön järjestelyt

IMCO-valiokunta järjestää koordinaattoriensa pyynnöstä 22. tammikuuta 2020 lainsäädännön 
tarkastelukokouksen toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa annetun direktiivin (EU) 2016/1148 (verkko- ja 
tietoturvadirektiivi) täytäntöönpanosta.

CNECT-pääosaston kyberturvallisuudesta ja yksityisyyden suojaa verkossa koskevasta 
politiikasta vastaavan yksikön päällikkö Jakub BORATYNSKI puhuu IMCO-valiokunnassa, 
minkä jälkeen seuraa keskustelu jäsenten kanssa.

Verkko- ja tietoturvadirektiivin taustaa

Verkko- ja tieturvadirektiivi on EU:n ensimmäinen sisämarkkinoiden väline, jonka 
tarkoituksena on parantaa EU:n häiriönsietokykyä verkkoturvallisuusriskien osalta. Se 
hyväksyttiin vuonna 2016, ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen määräaika oli 
toukokuussa 2018. Direktiivin täysimääräinen tarkastelu on määrä tehdä vuonna 2021.

Direktiivi velvoittaa sen soveltamisalaan kuuluvia palveluntarjoajia energian ja liikenteen 
kaltaisilla kriittisillä aloilla toteuttamaan toimia verkkoturvallisuusriskien hallitsemiseksi ja 
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ilmoittamaan vakavista vaaratilanteista toimivaltaisille viranomaisille. Direktiivin 5 artiklassa 
säädettyjen perusteiden mukaisesti jäsenvaltiot ovat velvollisia määrittämään niiden alueelle 
sijoittautuneet direktiivin soveltamisalaan kuuluvat palvelujen tarjoajat, nk. keskeisten 
palvelujen tarjoajat. 

On merkille pantavaa, että keskeisten palvelujen tarjoajien ohella direktiivin soveltamisala 
kattaa myös joitakin digitaalisten palvelujen luokkia, kuten verkossa toimivat markkinapaikat, 
verkossa toimivat hakukoneet sekä pilvipalvelut. 

Lainsäädännön tarkastelukokouksen tarkoitus

Lainsäädännön tarkastelukokouksessa on tarkoitus tutkia komission toimintaa verkko- ja 
tietoturvadirektiivin täytäntöönpanossa varsinkin ottaen huomioon komission 28. lokakuuta 
2019 julkiasemakertomus (COM(2019)546 final1). Kertomuksessa komissio arvioi 
jäsenvaltioiden toimien yhdenmukaisuutta ”keskeisten palvelun tarjoajien 
määrittämisessä”.

Kertomuksessa korostetaan, että keskeistä on palvelun tarjoajien määrittämisen 
yhdenmukaisuus, jotta voidaan 1) välttää sisämarkkinoiden pirstoutuminen 2) vähentää 
sisämarkkinoilla leviävien verkkoturvallisuusuhkien riskiä 3) taata toimijoiden tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla 4) vähentää direktiivin poikkeavia tulkintoja.

Kertomuksessa todetaan, että jäsenvaltiot ovat kehittäneet monenlaisia käytäntöjä 
palveluntarjoajien määrittämiseksi, minkä seurauksena jäsenvaltiot ovat esittäneet komissiolle 
hyvin erilaisia palveluntarjoajien määriä, jotka ovat vaihdelleet eri jäsenvaltioissa 20:stä 
11 000:een. Havaittu pirstoutuminen voi heikentää asianomaisten alojen tapauksessa 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.

Komissio esittää useita tapoja parantaa tilannetta todeten esimerkiksi, että 
1) on tehtävä lisää työtä, jotta saadaan aikaan entistä yhtenäisempi keskeisten palvelujen 

luettelo 
2) jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä toimittaneet täydellisiä tietoja, pyydetään tekemään 

niin 
3) jäsenvaltiot voisivat tehdä aktiivisemmin yhteistyötä käytäntöjen 

yhdenmukaistamiseksi 
4) olisi harkittava strategista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä edistävän verkko- ja 

tietojärjestelmien yhteistyöryhmän vahvistamista.

1 Komission 28. lokakuuta 2019 julkaisema kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden 
lähestymistapojen yhdenmukaisuuden arvioinnista niiden määrittäessä keskeisten palvelujen tarjoajia verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan direktiivin 2016/1148/EU 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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