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Praktinė informacija

IMCO komiteto koordinatorių prašymu 2020 m. sausio 22 d. IMCO komitetas rengia teisėkūros 
kontrolei skirtą sesiją dėl Direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (TIS direktyvos) 
įgyvendinimo padėties.

Į IMCO komiteto narius kreipsis Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato 
(CNECT GD)  Kibernetinio saugumo ir skaitmeninių duomenų privatumo politikos skyriaus 
vadovas Jakub Boratynski, po to vyks diskusija su nariais.

Bendroji informacija apie TIS direktyvą

TIS direktyva yra pirmoji ES vidaus rinkos priemonė, kuria siekiama didinti ES atsparumą 
kibernetinio saugumo srities keliamam pavojui. Direktyva buvo priimta 2016 m., o jos 
perkėlimo į nacionalinė teisę terminas – 2018 m. gegužės mėnesis. Išsamus direktyvos 
persvarstymas numatytas 2021 metais.

Direktyva įpareigoja į jos taikymo sritį patenkančius operatorius ypatingos svarbos 
sektoriuose, pavyzdžiui, energetikos ir transporto, imtis priemonių kibernetinio saugumo 
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rizikai valdyti ir pranešti kompetentingoms institucijoms apie pavojingus incidentus. 
Remdamosi direktyvos 5 straipsnyje nustatytais kriterijais, valstybės narės privalo nustatyti jų 
teritorijoje veikiančius operatorius, kurie patenka į direktyvos taikymo sritį: vadinamuosius 
„esminių paslaugų operatorius“. 

Verta pažymėti, kad direktyva taikoma ne tik esminių paslaugų operatoriams, bet ir kai kurių 
kategorijų skaitmeninėms paslaugoms, t. y. elektroninėms prekyvietėms, interneto paieškos 
sistemoms ir debesijos kompiuterijos paslaugoms.

Teisėkūros kontrolės sesijos tikslas

Teisėkūros tikrinimo sesijos tikslas – patikrinti, kaip Komisija įgyvendina TIS direktyvą, visų 
pirma 2019 m. spalio 28 d. paskelbtos ataskaitos (COM(2019)546 final1)atžvilgiu. Toje 
ataskaitoje Komisija vertina valstybių narių metodo nuoseklumą nustatant „esminių 
paslaugų operatorius“.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad labai svarbu nuosekliai nustatyti operatorius: 1) siekiant  išvengti 
vidaus rinkos suskaidymo; 2) sumažinti kibernetinių grėsmių plitimo riziką vidaus rinkos 
mastu; 3) vidaus rinkoje operatoriams užtikrinti vienodas sąlygas; 4) sumažinti nevienodą 
direktyvos aiškinimą.

Ataskaitoje daroma išvada, kad valstybės narės įdiegė labai įvairią operatorių identifikavimo 
praktiką, dėl kurios valstybės narės Komisijai nurodė labai skirtingą operatorių skaičių – nuo 
20 iki beveik 11 tūkstančių atskirose valstybėse narėse. Nustatytas susiskaidymas 
atitinkamuose vidaus rinkos sektoriuose galėtų pakenkti vienodoms veiklos sąlygoms.

Komisija nurodo keletą būdų, kaip pagerinti padėtį, be kita ko, pažymėdama, kad: 
1) reikia tęsti darbą, kad būtų sudarytas labiau suderintas esminių paslaugų sąrašas; 
2) valstybės narės, kurios dar nepateikė išsamios informacijos, privalo tai padaryti; 
3) valstybės narės galėtų aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje siekdamos suderinti 

praktiką; 
4) reikėtų apsvarstyti galimybę stiprinti TIS bendradarbiavimo grupę, kuri yra įsteigta 

siekiant skatinti strateginį valstybių narių bendradarbiavimą.

1 2019 m. spalio 28 d. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje vertinamas metodų, kurių 
valstybės narės laikosi identifikuodamos esminių paslaugų operatorius pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 23 
straipsnio 1 dalį, nuoseklumas.
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