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Disposições práticas

A pedido dos coordenadores da Comissão IMCO, esta comissão organiza uma sessão de 
controlo da atividade legislativa em 22 de janeiro de 2020 sobre o estado de aplicação da 
Diretiva (UE) 2016/1148 relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de 
segurança das redes e da informação em toda a União (Diretiva SRI).

Jakub BORATYNSKI, chefe da Unidade «Política de Cibersegurança e Privacidade Digital» 
da DG CNECT, proferirá uma alocução perante os membros da Comissão IMCO, a que se 
seguirá um debate.

Informações gerais sobre a Diretiva SRI

A Diretiva SRI é o primeiro instrumento do mercado interno da UE destinado a melhorar a 
resiliência da UE contra os riscos de cibersegurança. Foi adotada em 2016 e o prazo de 
transposição expirou em maio de 2018. Está prevista a realização de uma revisão completa da 
diretiva em 2021.

A diretiva obriga os operadores abrangidos pelo seu âmbito de aplicação, em setores críticos 
como a energia e os transportes, a tomarem medidas para gerir os riscos de cibersegurança e 
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notificar os incidentes graves às autoridades competentes. Com base nos critérios 
estabelecidos no artigo 5.º da diretiva, os Estados-Membros são obrigados a identificar os 
operadores que, no seu território, são abrangidos pelo âmbito de aplicação: os chamados 
«operadores de serviços essenciais». 

É de salientar que, para além dos operadores de serviços essenciais, são igualmente 
abrangidas pela diretiva algumas categorias de serviços digitais, nomeadamente os mercados 
em linha, os motores de pesquisa em linha e os serviços de computação em nuvem.

Objetivo da sessão de controlo da atividade legislativa

Esta sessão de controlo legislativo tem por objetivo examinar a ação da Comissão no que diz 
respeito à aplicação da Diretiva SRI, tendo particularmente em conta o relatório publicado em 
28 de outubro de 2019 (COM(2019) 546 final1). Neste relatório, a Comissão avalia a 
coerência das abordagens dos Estados-Membros tendo em vista a identificação dos 
«operadores de serviços essenciais».

O relatório salienta que a coerência na identificação dos operadores é essencial: 1) para 
prevenir a fragmentação do mercado interno; 2) para reduzir o risco de propagação de 
ciberameaças em todo o mercado interno; 3) para garantir condições de concorrência 
equitativas para os operadores no mercado interno; 4) para reduzir o risco de interpretações 
divergentes da diretiva.

O relatório conclui que os Estados-Membros desenvolveram uma grande variedade de 
práticas para identificar os operadores, do que resultou uma grande discrepância no número 
de operadores que os Estados-Membros notificaram à Comissão, oscilando entre 20 e quase 
11000 por Estado-Membro. A fragmentação identificada pode comprometer a igualdade das 
condições de concorrência no mercado interno para os setores em causa.

A Comissão identifica várias formas de melhorar a situação, assinalando, nomeadamente, 
que: 

1) é necessário prosseguir os esforços para obter uma lista de serviços essenciais mais 
harmonizada; 

2) os Estados-Membros que ainda não forneceram informações completas deverão 
fazê-lo; 

3) há margem para que os Estados-Membros se empenhem mais reciprocamente no 
alinhamento das práticas; 

4) deve ser considerada a possibilidade de reforçar o grupo de cooperação SRI, que tem 
por missão promover a cooperação estratégica entre os Estados-Membros.

1 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 28 de outubro de 2019, que avalia a coerência 
das abordagens adotadas pelos Estados-Membros na identificação dos operadores de serviços essenciais, de 
acordo com o artigo 23.º, n.º 1, da Diretiva 2016/1148/UE.
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