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Praktische regelingen

Op verzoek van de IMCO-coördinatoren toetst de Commissie IMCO op 22 januari 2020 de 
stand van de tenuitvoerlegging van Richtlijn (EU) 2016/1148 houdende maatregelen voor een 
hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de 
Unie(NIS-richtlijn).

De heer Jakub BORATYNSKI, hoofd van de afdeling Cyberbeveiliging en Digitaal 
Privacybeleid van DG CNECT van de Europese Commissie, zal een presentatie geven aan de 
commissie IMCO, waarna een debat met de leden zal plaatsvinden.

Achtergrondinformatie over de NIS-richtlijn

De NIS-richtlijn is het eerste instrument van de EU betreffende de interne markt dat gericht is 
op de verbetering van de weerbaarheid van de EU tegen cyberveiligheidsrisico’s. De richtlijn 
is vastgesteld in 2016 en de uiterste datum voor de omzetting was mei 2018. Een volledige 
herziening van de richtlijn wordt verwacht in 2021.

De richtlijn verplicht exploitanten die binnen het toepassingsgebied vallen, in kritieke 
sectoren zoals energie en vervoer, maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico’s te 
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beheren en ernstige incidenten aan de bevoegde autoriteiten te melden. Op basis van de in 
artikel 5 van de richtlijn vermelde criteria zijn de lidstaten verplicht de marktdeelnemers op 
hun grondgebied die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, te identificeren: 
zogeheten “aanbieders van essentiële diensten”. 

Er zij op gewezen dat naast aanbieders van essentiële diensten sommige categorieën van 
digitale diensten ook onder de richtlijn vallen, namelijk onlinemarktplaatsen, 
onlinezoekmachines en cloudcomputingdiensten.

Doel van de toetsing van wetgeving

De wetgevingstoetsing is erop gericht de Commissie te controleren met betrekking tot de 
uitvoering van de NIS-richtlijn, en met name aan de hand van het verslag dat zij op 28 
oktober 2019 heeft gepubliceerd (COM(2019)546 final1). In dat verslag beoordeelt de 
Commissie de consistentie tussen de benaderingen van de lidstaten bij de identificatie van 
“aanbieders van essentiële diensten”.

In het verslag wordt benadrukt dat consistentie bij de identificatie van exploitanten van 
cruciaal belang is: 1) om fragmentatie in de interne markt te voorkomen; 2) om de risico’s te 
beperken dat cyberdreigingen zich in de interne markt verspreiden; 3) om te zorgen voor een 
gelijk speelveld voor aanbieders op de interne markt; 4) om het risico van uiteenlopende 
interpretaties van de richtlijn te beperken.

In het verslag wordt geconcludeerd dat de lidstaten een brede waaier van praktijken hebben 
ontwikkeld voor het identificeren van exploitanten, wat ertoe heeft geleid dat de lidstaten de 
Commissie in kennis hebben gesteld van zeer verschillende aantallen marktdeelnemers, 
variërend van 20 tot bijna 11 000 per lidstaat. De vastgestelde versnippering kan het gelijke 
speelveld op de interne markt voor de betrokken sectoren ondermijnen.

De Commissie wijst op verschillende manieren om de situatie te verbeteren en merkt onder 
meer op dat: 

1) meer inspanningen zijn nodig om tot een beter afgestemde lijst van essentiële diensten 
te komen; 

2) de lidstaten die nog geen volledige informatie hebben verstrekt moeten dit alsnog 
doen; 

3) de lidstaten moeten vaker overleg met elkaar plegen om hun praktijk waar mogelijk op 
elkaar af te stemmen; 

4) overwogen moet worden de samenwerkingsgroep voor netwerk- en 
informatiebeveiliging te versterken, die bestaat ter bevordering van de strategische 
samenwerking tussen de lidstaten.

1 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 2019 over de beoordeling 
van de coherentie van de aanpak van de lidstaten met betrekking tot de identificatie van aanbieders van 
essentiële diensten overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Richtlijn 2016/1148/EU.
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