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Θέμα: Ώρα νομοθετικού ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/1148 για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

Πρακτικές ρυθμίσεις

Κατόπιν αιτήματος των συντονιστών της IMCO, η επιτροπή IMCO θα πραγματοποιήσει 
συνεδρίαση νομοθετικού ελέγχου στις 22 Ιανουαρίου 2020 όσον αφορά την κατάσταση της 
εφαρμογής της «οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση» (οδηγία για την ασφάλεια 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών).

Ο Jakub BORATYNSKI, προϊστάμενος της μονάδας «Cybersecurity and Digital Privacy 
Policy» (πολιτική για την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή ιδιωτικότητα) στη ΓΔ CNECT, 
θα απευθυνθεί στα μέλη της επιτροπής IMCO και στη συνέχεια θα συζητήσει μαζί τους.

Ιστορικό της οδηγίας για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

Η οδηγία για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών είναι το πρώτο ενωσιακό 
μέσο για την εσωτερική αγορά που αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της ΕΕ 
έναντι των κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Εγκρίθηκε το 2016, η δε προθεσμία μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο έληξε τον Μάιο του 2018. Το 2021 αναμένεται η πλήρης επανεξέταση της 
οδηγίας.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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Η οδηγία υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σε 
κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, να λαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση 
κινδύνων κυβερνοασφάλειας και να κοινοποιούν σοβαρά περιστατικά στις αρμόδιες αρχές. 
Με βάση τα κριτήρια του άρθρου 5 της οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
προσδιορίζουν τους φορείς εκμετάλλευσης στην επικράτειά τους που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής, δηλαδή τους αποκαλούμενους «φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, η οδηγία 
καλύπτει και ορισμένες κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι επιγραμμικές αγορές, οι 
επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης και οι υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής.

Σκοπός της συνεδρίασης νομοθετικού ελέγχου

Σκοπός της συνεδρίασης νομοθετικού ελέγχου είναι να ασκηθεί έλεγχος στην Επιτροπή 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών, και ειδικότερα σχετικά με την έκθεση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 28 
Οκτωβρίου 2019 (COM(2019)546 final1). Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί τη 
συνοχή των προσεγγίσεων των κρατών μελών όσον αφορά τον προσδιορισμό των «φορέων 
εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών».

Η έκθεση τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η συνοχή όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
φορέων εκμετάλλευσης, προκειμένου: 1) να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς· 2) να μειωθεί ο κίνδυνος των κυβερνοαπειλών που διαδίδονται σε ολόκληρη την 
εσωτερική αγορά· 3) να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς 
εκμετάλλευσης στην εσωτερική αγορά· 4) να μειωθούν οι αποκλίνουσες ερμηνείες της 
οδηγίας.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα 
πρακτικών για τον προσδιορισμό των φορέων εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, ο αριθμός 
φορέων εκμετάλλευσης που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη ποικίλει σε 
μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι κυμαίνεται από 20 έως σχεδόν 11.000 φορείς ανά κράτος 
μέλος. Ο εντοπιζόμενος κατακερματισμός θα μπορούσε να υπονομεύσει τους ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στους οικείους τομείς της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή υποδεικνύει διάφορους τρόπους για να βελτιωθεί η κατάσταση και επισημαίνει, 
μεταξύ άλλων, ότι: 

1) απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για τη διαμόρφωση ενός πιο ευθυγραμμισμένου 
καταλόγου βασικών υπηρεσιών· 

2) τα κράτη μέλη που δεν έχουν παράσχει ακόμα πλήρεις πληροφορίες θα πρέπει να το 
πράξουν· 

3) υπάρχει περιθώριο να συνεργαστούν πιο ενεργά τα κράτη μέλη ώστε να 
ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους· 

4) θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ομάδας συνεργασίας για την 
ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, ρόλος της οποίας είναι η προαγωγή 

1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αξιολόγηση της συνοχής 
των προσεγγίσεων που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των φορέων εκμετάλλευσης βασικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2016/1148/ΕΕ για την ασφάλεια συστημάτων 
δικτύου και πληροφοριών.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0546
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της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.


