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Praktična ureditev

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov na zahtevo koordinatorjev odbora IMCO 22. 
januarja 2020 organizira sejo o zakonodajnem nadzoru o izvajanju „Direktive (EU) 2016/1148 
o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji“ 
(direktiva o varnosti omrežij in informacij).

Jakub BORATYNSKI, vodja enote za „politiko kibernetske varnosti in digitalne zasebnosti“ v 
GD CNECT bo govoril pred odborom IMCO, čemur bo sledila razprava s poslanci.

Osnovne informacije o direktivi o varnosti omrežij in informacij

Direktiva o varnosti omrežij in informacij je prvi instrument notranjega trga EU, katerega cilj 
je izboljšanje odpornosti EU proti tveganjem kibernetske varnosti. Sprejeta je bila leta 2016, 
rok za prenos pa je bil maj 2018. Celoten pregled direktive naj bi bil opravljen leta 2021.

V skladu z direktivo morajo operaterji, ki spadajo v njeno področje uporabe, v kritičnih 
sektorjih, kot sta energetika in promet, sprejeti ukrepe za obvladovanje tveganj v zvezi s 
kibernetsko varnostjo in o resnih incidentih obveščati pristojne organe. Na podlagi meril iz 
člena 5 direktive morajo države članice na svojem ozemlju določiti izvajalce, ki spadajo v 
področje uporabe: tako imenovane „izvajalce bistvenih storitev“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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Omeniti je treba, da so poleg izvajalcev bistvenih storitev v direktivi zajete tudi nekatere 
kategorije digitalnih storitev, in sicer spletne tržnice, spletni iskalniki in storitve računalništva 
v oblaku.

Namen seje o zakonodajnem nadzoru

Namen seje o zakonodajnem nadzoru je preveriti delo Komisije v zvezi z izvajanjem direktive 
o varnosti omrežij in informacij, zlasti v zvezi s poročilom, ki ga je Komisija objavila 
28. oktobra 2019 (COM(2019)05461). V tem poročilu Komisija ocenjuje skladnost pristopov 
držav članic pri določanju „izvajalcev bistvenih storitev“.

V poročilu je poudarjeno, da je usklajenost pri določanju izvajalcev bistvenega pomena: 1) za 
preprečevanje razdrobitve notranjega trga; 2) za zmanjšanje tveganja za širjenje kibernetskih 
groženj na celotnem notranjem trgu; 3) za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev za 
izvajalce na notranjem trgu; 4) za omejitev različnih razlag direktive.

Poročilo ugotavlja, da so države članice razvile različne prakse za določitev izvajalcev, kar je 
privedlo do tega, da so države članice Komisiji sporočile zelo različno število izvajalcev, in 
sicer od 20 do skoraj 11000 na državo članico. Ta razdrobljenost bi lahko v zadevnih sektorjih 
ogrozila enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu.

Komisija je opredelila več načinov za izboljšanje razmer in med drugim ugotavlja, da: 
1) je potrebno nadaljnje delo, da bi povečali usklajenost seznama bistvenih storitev; 
2) morajo države članice predložiti popolne informacije, če tega še niso storile; 
3) imajo države članice manevrski prostor za aktivnejše medsebojno sodelovanje pri 

usklajevanju praks; 
4) bi bilo treba razmisliti o okrepitvi skupine za sodelovanje na področju varnosti omrežij 

in informacij, katere namen je spodbujati strateško sodelovanje med državami 
članicami.

1 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni skladnosti pristopov držav članic za določitev 
izvajalcev bistvenih storitev v skladu s členom 23(1) Direktive 2016/1148/EU.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0546

