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Praktična pitanja

U odboru IMCO se na zahtjev njegovih koordinatora 22. siječnja 2020. održava sjednica na 
temu zakonodavnog nadzora statusa provedbe Direktive (EU) 2016/1148 o mjerama za visoku 
zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije („Direktiva o 
mrežnoj i informacijskoj sigurnosti”).

Odboru IMCO obratit će se g. Jakub BORATYNSKI, načelnik Odjela za kibersigurnost i 
politiku digitalne privatnosti u Glavnoj upravi za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije, 
nakon čega je predviđena rasprava sa zastupnicima.

Osnovne informacije o Direktivi o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti

Direktiva o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti prvi je instrument EU-a za unutarnje tržište 
čiji je cilj jačanje otpornosti EU-a na rizike u području kibersigurnosti. Donesena je u 2016., a 
rok za njezino prenošenje u nacionalna zakonodavstva bio je svibanj 2018. Potpuna revizija 
Direktive predviđena je za 2021.

Direktivom se operatori koji su obuhvaćeni njezinim područjem primjene, u ključnim 
sektorima kao što su energetika i promet, obvezuju na poduzimanje mjera za upravljanje 
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rizicima u području kibersigurnosti i obavješćivanje nadležnih tijela o ozbiljnim incidentima. 
Na temelju kriterija iz članka 5. Direktive države članice obvezne su identificirati operatore 
na svojem državnom području koji su obuhvaćeni područjem primjene, tzv. „operatori 
ključnih usluga”. 

Vrijedi napomenuti da su, osim operatora ključnih usluga, Direktivom obuhvaćene i neke 
kategorije digitalnih usluga, među kojima su internetska trgovina, internetske tražilice i 
usluge računalstva u oblaku.

Svrha sjednice na temu zakonodavnog nadzora

Svrha sjednice na temu zakonodavnog nadzora jest provođenje nadzora nad Komisijom u 
pogledu provedbe Direktive o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti, a posebno u pogledu 
izvješća koje je objavila 28. listopada 2019. (COM(2019)546 final1). U tom izvješću Komisija 
je procijenila dosljednost u pristupu država članica pri identifikaciji „operatora ključnih 
usluga”.

U izvješću je naglašeno da je dosljednost u identifikaciji subjekata ključna: (1.) za 
izbjegavanje fragmentacije unutarnjeg tržišta, (2.) za smanjenje rizika od širenja kiberprijetnji 
na unutarnjem tržištu, (3.) za jamčenje ravnopravnih uvjeta za sve operatore na unutarnjem 
tržištu i (4.) za sprečavanje mogućnosti različitog tumačenja Direktive.

U zaključku izvješća ističe se da su države članice razvile cijeli niz praksi za identifikaciju 
operatora, što je dovelo do toga da su Komisiji prijavile vrlo različit broj operatora, od 20 do 
gotovo 11 000 po državi. Utvrđena fragmentacija mogla bi ugroziti ravnopravne uvjete na 
unutarnjem tržištu za predmetne sektore.

Komisija je utvrdila nekoliko načina za poboljšanje situacije i, među ostalim, navela sljedeće: 
(1.) potreban je daljnji rad kako bi se postigao usklađeniji popis ključnih usluga, 
(2.) države članice koje još nisu dostavile potpune informacije obvezne su to učiniti, 
(3.) postoji prostor za aktivniju suradnju država članica u cilju usklađivanja praksi, 
(4.) trebalo bi razmotriti jačanje Skupine za suradnju u području mrežne i informacijske 

sigurnosti koja je osnovana radi promicanja strateške suradnje među državama 
članicama.

1 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 28. listopada 2019. o procjeni dosljednosti u pristupu 
država članica pri identifikaciji operatora ključnih usluga u skladu s člankom 23. stavkom 1. Direktive 
2016/1148/EU.
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