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Praktické opatrenia

Na žiadosť koordinátorov výboru IMCO usporiada výbor IMCO 22. januára 2020 legislatívne 
preskúmanie týkajúce sa stavu vykonávania smernice (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na 
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii 
(smernica NIS).

Pán Jakub BORATYNSKI , vedúci oddelenia pre politiku kybernetickej bezpečnosti 
a súkromia na internete v GR CNECT, sa prihovorí výboru IMCO a následne bude diskutovať 
s poslancami.

Základné informácie o smernici NIS

Smernica NIS je prvým nástrojom EÚ v oblasti vnútorného trhu s cieľom zlepšiť odolnosť 
EÚ voči rizikám súvisiacim s kybernetickou bezpečnosťou. Bola prijatá v roku 2016 a termín 
na transpozíciu bol máj 2018. Úplné preskúmanie smernice je naplánované na rok 2021.

Smernica ukladá prevádzkovateľom v kritických odvetviach ako energetika a doprava, ktorí 
patria do rozsahu jej pôsobnosti, povinnosť prijímať opatrenia na riadenie rizík v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti a oznamovať závažné incidenty príslušným orgánom. Na základe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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kritérií stanovených v článku 5 smernice sú členské štáty povinné identifikovať 
prevádzkovateľov na svojom území, ktorí patria do rozsahu jej pôsobnosti: sú to 
tzv. prevádzkovatelia základných služieb. 

Treba poznamenať, že okrem prevádzkovateľov základných služieb sa smernica vzťahuje aj 
na niektoré kategórie digitálnych služieb, konkrétne online trhy, internetové vyhľadávače 
a služby cloud computingu.

Účel legislatívneho preskúmania

Účelom legislatívneho preskúmania je kontrola Komisie v súvislosti s vykonávaním smernice 
NIS, a najmä v súvislosti so správou, ktorú uverejnila 28. októbra 2019 (COM(2019)0546 
final1). Komisia v uvedenej správe posudzuje jednotnosť prístupov členských štátov pri 
identifikácii prevádzkovateľov základných služieb.

V správe sa zdôrazňuje, že jednotnosť pri identifikácii prevádzkovateľov má zásadný 
význam: 1) pre zamedzenie roztrieštenosti vnútorného trhu; 2) pre zníženie rizika rozšírenia 
kybernetických hrozieb na celý vnútorný trh; 3) pre zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
prevádzkovateľov na vnútornom trhu; 4) pre obmedzenie rozdielnych výkladov smernice.

V správe sa dospelo k záveru, že členské štáty vyvinuli širokú škálu postupov na identifikáciu 
prevádzkovateľov, čo viedlo k tomu, že členské štáty oznámili Komisii veľmi rozdielne počty 
prevádzkovateľov, a to v rozsahu od 20 do takmer 11 000 na členský štát. Zistená 
fragmentácia by mohla ohroziť rovnaké podmienky na vnútornom trhu pre príslušné odvetvia.

Komisia identifikuje niekoľko spôsobov zlepšenia situácie, pričom okrem iného poukázala na 
to, že: 

1) je potrebná ďalšia práca na dosiahnutie zosúladenejšieho zoznamu základných služieb; 
2) členské štáty, ktoré ešte neposkytli úplné informácie, sú povinné tak urobiť; 
3) existuje priestor pre členské štáty, aby navzájom aktívnejšie spolupracovali s cieľom 

zosúladiť postupy; 
4) by sa malo zvážiť posilnenie skupiny pre spoluprácu v oblasti NIS, ktorá existuje na 

podporu strategickej spolupráce medzi členskými štátmi.

1 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 28. októbra 2019 o posúdení jednotnosti prístupov 
členských štátov pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 
2016/1148/EÚ.
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