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Praktiski pasākumi

Pēc IMCO koordinatoru pieprasījuma IMCO komiteja 2020. gada 22. janvārī rīko leģislatīvās 
pārbaudes sesiju par to, kā tiek īstenota Direktīva (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā 
panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā (TID 
direktīva).

CNECT ĢD Kiberdrošības un digitālā privātuma politikas nodaļas vadītājs Jakub 
BORATYNSKI uzrunās IMCO komiteju, un pēc tam notiks debates ar komitejas locekļiem.

Vispārīga informācija par TID direktīvu

TID direktīva ir pirmais ES iekšējā tirgus instruments, kura mērķis ir uzlabot ES noturību pret 
kiberdrošības riskiem. To pieņēma 2016. gadā, un transponēšanas termiņš bija 2018. gada 
maijs. Direktīva pilnīga pārskatīšana ir paredzēta 2021. gadā.

Direktīva uzliek par pienākumu operatoriem, uz kuriem attiecas tās darbības joma, tādās 
kritiski nozīmīgās nozarēs kā enerģētika un transports, veikt kiberdrošības risku pārvaldības 
pasākumus un ziņot kompetentajām iestādēm par nopietniem incidentiem. Pamatojoties uz 
direktīvas 5. pantā noteiktajiem kritērijiem, dalībvalstīm ir pienākums identificēt to teritorijā 
esošos operatorus, uz kuriem attiecas direktīvas darbības joma — tā dēvētos 
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“pamatpakalpojumu sniedzējus”. 

Ir vērts norādīt, ka direktīva attiecas ne tikai uz pamatpakalpojumu sniedzējiem, bet arī uz 
dažām digitālo pakalpojumu kategorijām, proti, tiešsaistes tirdzniecības vietām, tiešsaistes 
meklētājprogrammām un mākoņdatošanas pakalpojumiem.

Leģislatīvās pārbaudes sesijas mērķis

Leģislatīvās pārbaudes sesijas mērķis ir pārbaudīt Komisijas darbu saistībā ar TID direktīvas 
īstenošanu un jo īpaši saistībā ar 2019. gada 28. oktobrī publicēto ziņojumu (COM(2019)0546 
final1). Minētajā ziņojumā Komisija novērtē dalībvalstu pieeju konsekvenci 
pamatpakalpojumu sniedzēju identifikācijā.

Ziņojumā uzsvērts, ka operatoru identifikācijas konsekvencei ir izšķiroša nozīme, lai: 
1) novērstu iekšējā tirgus sadrumstalotību; 2) samazinātu kiberdraudu izplatīšanās risku visā 
iekšējā tirgū; 3) garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgus dalībniekiem; 
4) samazinātu atšķirības direktīvas interpretācijā.

Ziņojumā secināts, ka dalībvalstis ir izstrādājušas daudzveidīgu praksi operatoru 
identificēšanai, kā rezultātā dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai ļoti atšķirīgu operatoru 
skaitu, kas dalībvalstīs ir diapazonā no 20 līdz gandrīz 11 000. Konstatētā sadrumstalotība 
varētu apdraudēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecīgajās nozarēs iekšējā tirgū.

Komisija ir apzinājusi vairākus veidus, kā uzlabot situāciju, cita starpā norādot, ka: 
1) ir jāturpina darbs, lai izveidotu saskaņotāku pamatpakalpojumu sarakstu; 
2) dalībvalstīm, kuras vēl nav sniegušas pilnīgu informāciju, tas ir jāizdara; 
3) dalībvalstīm ir iespēja aktīvāk sadarboties savā starpā, lai saskaņotu praksi; 
4) būtu jāapsver iespēja stiprināt TID sadarbības grupu, kas pastāv, lai veicinātu 

stratēģisko sadarbību starp dalībvalstīm.

1 Komisijas 2019. gada 28. oktobra ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā saskaņā ar Direktīvas 
2016/1148/ES 23. panta 1. punktu izvērtēta tās pieejas konsekvence, ko dalībvalstis izmanto pamatpakalpojumu 
sniedzēju identifikācijā.
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