EUROPOS KOMISIJA
RYŠIŲ TINKLŲ, TURINIO IR TECHNOLOGIJŲ GENERALINIS DIREKTORATAS

Briuselis, 2018 m. kovo 12 d.
Rev1

PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES
TINKLŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMO TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad jei ratifikuotame
susitarime dėl išstojimo1 nebus nustatyta kita data, nuo 2019 m. kovo 30 d. (išstojimo
dienos) 00.00 val. Vidurio Europos laiku Jungtinei Karalystei nebebus taikoma Sąjungos
pirminė ir antrinė teisė2. Tuomet Jungtinė Karalystė taps trečiąja šalimi3.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į didelį netikrumą, visų pirma susijusį su galimo susitarimo dėl išstojimo
turiniu, suinteresuotosioms šalims, visų pirma operatoriams, kuriems gali būti taikomi
Direktyvoje (ES) 2016/1148 dėl tinklų ir informacinių sistemų saugumo4 nustatyti
įpareigojimai, primenamos teisinės pasekmės, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei
Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į visas pereinamojo laikotarpio priemones, kurios gali būti įtrauktos į
galimą susitarimą dėl išstojimo, nuo išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebebus
taikomos ES tinklų ir informacinių sistemų saugumo taisyklės5. Pagrindinės to pasekmės
skaitmeninių paslaugų teikėjams6 nurodomos toliau.

1

Šiuo metu vyksta derybos su Jungtine Karalyste dėl susitarimo dėl išstojimo sudarymo.
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Be to, pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Europos Vadovų Taryba, susitarusi su
Jungtine Karalyste, gali vieningai nuspręsti, kad Sutartys nustos galioti vėliau.
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Trečioji šalis –šalis, kuri nėra ES narė.
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2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam
bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti.
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Valstybės narės Direktyvą (ES) 2016/1148 į nacionalinę teisę turi perkelti iki 2018 m. gegužės 9 d. Jos
taip pat turi iki 2018 m. lapkričio 9 d. nustatyti energetikos, transporto, bankininkystės, finansų rinkos
infrastruktūros, sveikatos, geriamojo vandens tiekimo bei skirstymo ir skaitmeninės infrastruktūros
sektoriuose veiklą vykdančius esminių paslaugų operatorius (žr. 5 straipsnį, kuriame nustatytas šis
įpareigojimas, ir 4 straipsnio 4 punktą, kuriame pateikiama esminių paslaugų operatorių apibrėžtis).
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Direktyvoje (ES) 2016/1148 skaitmeninių paslaugų teikėjas apibrėžiamas kaip skaitmenines paslaugas
teikiantis juridinis asmuo (žr. 4 straipsnio 6 punktą).
Skaitmeninės paslaugos, kurioms taikoma ši direktyva, yra elektroninių prekyviečių, interneto

Direktyvos (ES) 2016/1148 16 straipsnyje skaitmeninių paslaugų teikėjams nustatyti tam
tikri saugumo ir pranešimo apie incidentus reikalavimai. Direktyvos (ES) 2016/1148 17
straipsnyje nustatyta, kad atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos,
apibūdintos Direktyvos (ES) 2016/1148 8 straipsnyje, tikrina, kaip laikomasi šių
reikalavimų, taikydamos ex post priežiūros priemones. Direktyvos (ES) 2016/1148 18
straipsnyje nustatytos tokios priežiūros veiklos jurisdikcijos taisyklės:


Sąjungoje įsisteigę skaitmeninių paslaugų teikėjai pagal Direktyvos (ES)
2016/1148 18 straipsnio 1 dalį priklauso valstybės narės, kurioje yra pagrindinė jų
verslo vieta, jurisdikcijai. Pagrindinė verslo vieta iš principo yra ten, kur yra
paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė Sąjungoje7;



Sąjungoje neįsisteigę, bet joje savo paslaugas teikiantys skaitmeninių paslaugų
teikėjai pagal Direktyvos (ES) 2016/1148 18 straipsnio 2 dalį turi paskirti atstovą
Sąjungoje. Direktyvos (ES) 2016/1148 4 straipsnio 10 punkte atstovas
apibrėžiamas kaip Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, aiškiai
paskirtas skaitmeninių paslaugų teikėjo, kuris nėra įsisteigęs Sąjungoje, vardu
vykdyti toje direktyvoje nustatytas to skaitmeninių paslaugų teikėjo pareigas.
Direktyvos (ES) 2016/1148 18 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad skaitmeninių
paslaugų teikėjo atstovo skyrimas nedaro poveikio teisiniams veiksmams, kurie
gali būti inicijuoti prieš patį skaitmeninių paslaugų teikėją.

Nuo išstojimo dienos skaitmeninių paslaugų teikėjams, kurie iki išstojimo dienos
priklausė Jungtinės Karalystės jurisdikcijai, nes pagrindinė jų verslo vieta ES buvo
Jungtinėje Karalystėje, gali būti taikomos šios sąlygos:




jei ES 27 valstybėse narėse liks vienas ar keli skaitmeninių paslaugų teikėjo
padaliniai, bus laikoma, kad jis priklauso ES 27 valstybės narės, kurioje yra
pagrindinė jo verslo vieta ES 27, jurisdikcijai, taigi pasikeis kompetentinga
institucija;
jei skaitmeninių paslaugų teikėjas nebebus įsisteigęs ES 27, tačiau teiks joje
skaitmenines paslaugas, jam bus taikomas pirmiau nurodytas 18 straipsnio 2
dalyje nustatytas įpareigojimas paskirti atstovą kurioje nors ES 27 valstybėje
narėje.

Be to, skaitmeniniams paslaugų teikėjams, kurie nėra įsisteigę nei ES 27, nei Jungtinėje
Karalystėje, tačiau iki išstojimo dienos priklausė Jungtinės Karalystės jurisdikcijai, nes
buvo pagal 18 straipsnio 2 dalį paskyrę atstovą Jungtinėje Karalystėje, nuo išstojimo
dienos bus taikomas 18 straipsnio 2 dalyje nustatytas įpareigojimas paskirti atstovą
vienoje iš ES 27 valstybių narių, kuriose tas skaitmeninių paslaugų teikėjas teikia savo
paslaugas.
Todėl pranešimus apie Sąjungoje įvykusius incidentus gaus ir ex post priežiūros
priemones taikys tos valstybės narės, kurioje bus atitinkamo skaitmeninių paslaugų
teikėjo pagrindinė verslo vieta arba kurioje jis bus paskyręs atstovą, nacionalinė
kompetentinga institucija, apibūdinta Direktyvos (ES) 2016/1148 8 straipsnyje.

paieškos sistemų ir debesijos kompiuterijos paslaugos (žr. Direktyvos (ES) 2016/1148 4 straipsnio 5
punktą ir III priedą).
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Taip pat žr. Direktyvos (ES) 2016/1148 64 konstatuojamąją dalį.
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Bendrosios informacijos, susijusios su Direktyva (ES) 2016/1148, pateikiama
kibernetiniam saugumui skirtoje Komisijos svetainėje (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/cybersecurity). Prireikus šie tinklalapiai bus atnaujinami ir pateikiama
daugiau informacijos.
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