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Aspecte de ordin practic

La cererea coordonatorilor IMCO, Comisia IMCO organizează la data de 22 ianuarie 2020 o 
sesiune de control legislativ referitoare la punerea în aplicare a Directivei (UE) 2016/1148 
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice 
în Uniune (Directiva NIS).

Dl Jakub BORATYNSKI, șeful unității „Securitate cibernetică și protecția vieții private în 
mediul digital” (DG CNECT), se va adresa membrilor Comisiei IMCO, sesiunea continuând 
mai apoi cu o dezbatere cu deputații.

Informații de context privind Directiva NIS

Directiva NIS este primul instrument al pieței interne a UE care are ca scop îmbunătățirea 
rezilienței UE la riscurile de securitate cibernetică. Aceasta a fost adoptată în 2016, iar 
termenul de transpunere a fost mai 2018. O revizuire completă a directivei este prevăzută 
pentru anul 2021.

Directiva obligă operatorii din sectoare critice, cum ar fi energia și transporturile, care se 
încadrează în domeniul de aplicare al acesteia să ia măsurile necesare pentru a gestiona 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
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riscurile de securitate cibernetică și să notifice autorităților competente incidentele grave. Pe 
baza criteriilor prevăzute la articolul 5 din directivă, statele membre trebuie să identifice 
operatorii de pe teritoriul lor care se încadrează în domeniul de aplicare al directivei (așa-
numiții „operatori de servicii esențiale”). 

Trebuie menționat faptul că, pe lângă operatorii de servicii esențiale, directiva vizează și alte 
categorii de servicii digitale, și anume piețele online, motoarele de căutare și serviciile de 
cloud computing.

Scopul sesiunii de control legislativ

Scopul sesiunii de control legislativ este de a controla Comisia în legătură cu punerea în 
aplicare a Directivei NIS, în special în ceea ce privește raportul pe care l-a publicat la 28 
octombrie 2019 (COM(2019)05461). În acest raport, Comisia evaluează coerența abordărilor 
adoptate de statele membre în procesul de identificare a „operatoriilor de servicii 
esențiale”.

Raportul subliniază că este important să existe o abordare coerentă în ceea ce privește 
identificarea operatorilor de către statele membre, din mai multe motive: 1) pentru a evita 
fragmentarea pieței interne; 2) pentru a preveni propagarea amenințărilor cibernetice pe 
întreaga piață internă; 3) pentru a garanta condiții de concurență echitabile pentru operatorii 
de pe piața internă; 4) pentru a reduce riscul unor interpretări divergente ale directivei.

Raportul conchide că statele membre au elaborat o mare varietate de practici de identificare a 
operatorilor; în consecință, statele membre au raportat Comisiei un număr foarte diferit de 
operatori, acesta variind între 20 și 11 000 de operatori per stat membru. Fragmentarea 
identificată ar putea compromite condițiile de concurență echitabile pentru sectoarele în cauză 
de pe piața internă.

Comisia identifică mai multe modalități de îmbunătățire a situației, remarcând, printre altele, 
că: 

1) sunt necesare eforturi suplimentare pentru a avea o listă armonizată de servicii 
esențiale; 

2) statele membre care nu au furnizat încă informații complete sunt obligate să facă acest 
lucru; 

3) există posibilitatea ca statele membre să colaboreze mai activ în vederea armonizării 
practicilor; 

4) ar trebui să se aibă în vedere consolidarea grupului de cooperare NIS, al cărui scop 
este de a promova cooperarea strategică între statele membre.

1 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 28 octombrie 2019 de evaluare a coerenței 
abordărilor adoptate de statele membre în procesul de identificare a operatorilor de servicii esențiale, în 
conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/1148.
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