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Gyakorlati intézkedések

Az IMCO koordinátorainak kérésére az IMCO bizottság jogszabályi ellenőrzést tart 2020. 
január 22-én a „hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló (EU) 2016/1148 irányelv” 
(kiberbiztonsági irányelv) végrehajtásának állapotáról.

Jakub BORATYNSKI, a DG CNECT „Kiberbiztonság és digitális adatvédelemi politika” 
egységének vezetője felszólal majd az IMCO bizottság tagjai előtt, ezután pedig vita következik 
a bizottság tagjaival.

Háttér-információk a kiberbiztonsági irányelvről

A kiberbiztonsági irányelv az EU első olyan belső piaci eszköze, amelynek célja az EU 
kiberbiztonsági kockázatokkal szembeni ellenálló képességének javítása. Az irányelvet 2016-
ban fogadták el, és az átültetés határideje 2018 májusa volt. Az irányelv teljes felülvizsgálata 
2021-ben esedékes.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
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Az irányelv arra kötelezi a hatálya alá tartozó szereplőket, hogy hozzanak intézkedéseket a 
kiberbiztonsági kockázatok kezelésére az olyan kritikus ágazatokban, mint az energia és a 
közlekedés, és hogy jelentsék be a súlyos biztonsági eseményeket az illetékes hatóságoknak. 
Az irányelv 5. cikkében meghatározott kritériumok alapján a tagállamok kötelesek 
azonosítani a területükön található, az irányelv hatálya alá tartozó szereplőket: ezek az 
úgynevezett „alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők”. 

Érdemes megjegyezni, hogy az irányelv az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők mellett 
a digitális szolgáltatások bizonyos kategóriáira is kiterjed, nevezetesen az online piacterekre, 
az online keresőprogramokra és a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokra.

A jogszabályi ellenőrzés célja

A jogszabályi ellenőrzés célja a Bizottság ellenőrzése a kiberbiztonsági irányelv végrehajtása 
tekintetében, különösen a Bizottság által 2019. október 28-án kiadott jelentéssel 
(COM(2019)05461) kapcsolatban. Ebben a jelentésben a Bizottság értékeli az „alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó szereplők” azonosítása terén alkalmazott tagállami megközelítések 
következetességét.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a szereplők következetes azonosítása kulcsfontosságú 1) a 
belső piac felaprózódásának kiküszöbölése; 2) a belső piacon terjedő kiberfenyegetések 
kockázatának csökkentése; 3) a belső piaci szereplők számára való egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása céljából; 4) valamint azért, hogy csökkenjen az irányelv eltérő értelmezési 
módjainak száma.

A jelentés megállapítja, hogy a tagállamok sokféle gyakorlatot alakítottak ki a szereplők 
azonosítására, ami ahhoz vezetett, hogy nagyon eltérő számú gazdasági szereplőt jelentettek 
be a Bizottságnak: a skála tagállamonként 20-tól közel 11 000-ig terjed. Az feltárt 
széttagoltság alááshatja az érintett ágazatok egyenlő versenyfeltételeit a belső piacon.

A Bizottság számos módot azonosított a helyzet javítására, megjegyezve többek között, hogy: 
1) további munkára van szükség az alapvető szolgáltatások összehangoltabb jegyzékének 

összeállításához; 
2) azon tagállamoknak, amelyek még nem szolgáltattak teljes körű információt, ezt meg 

kell tenniük; 
3) a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy aktívabban működjenek együtt a 

gyakorlatok összehangolása érdekében; 
4) fontolóra kell venni a tagállamok közötti stratégiai együttműködés előmozdítására 

létrehozott Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport megerősítését.

1 A Bizottság 2019. október 28-i jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok által az 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítása során alkalmazott megközelítések következetességének az 
(EU) 2016/1148 irányelv 23. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő értékeléséről.

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

