EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE

V Bruseli 12. marca 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
BEZPEČNOSTI SIETÍ A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o úmysle vystúpiť z Únie
podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že ak sa v ratifikovanej dohode
o vystúpení1 nestanoví iný dátum, na Spojené kráľovstvo sa od 30. marca 2019, 00.00 h
(SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“) prestanú vzťahovať všetky primárne a sekundárne
právne predpisy Únie2. Spojené kráľovstvo sa potom stane „treťou krajinou“3.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale aj
súkromných subjektov.
Vzhľadom na značnú neistotu, najmä pokiaľ ide o obsah prípadnej dohody o vystúpení,
sa zainteresovaným stranám, a najmä prevádzkovateľom, na ktorých sa môžu vzťahovať
požiadavky smernice (EÚ) 2016/1148 o bezpečnosti sietí a informačných systémov 4,
pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane
treťou krajinou.
S výhradou akýchkoľvek prechodných opatrení, ktoré môžu byť uvedené v prípadnej
dohode o vystúpení, sa právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti sietí a informačných
systémov už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo5. K dátumu vystúpenia to bude
mať pre poskytovateľov digitálnych služieb6 najmä tieto dôsledky.
1

So Spojeným kráľovstvom prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť dohodu o vystúpení.

2

Navyše v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii môže Európska rada po dohode so
Spojeným kráľovstvom jednomyseľne rozhodnúť, že zmluvy sa prestanú uplatňovať k neskoršiemu
dátumu.

3

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.

4

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L
194, 19.7.2016, s. 1).

5

Členské štáty sú povinné transponovať smernicu (EÚ) 2016/1148 do 9. mája 2018. Zároveň sa od nich
vyžaduje, aby do 9. novembra 2018 určili prevádzkovateľov základných služieb, ktorí pôsobia v
odvetviach energetiky, dopravy, bankovníctva, infraštruktúry finančných trhov, zdravotníctva,
dodávok a distribúcie pitnej vody a digitálnej infraštruktúry (pozri článok 5, pokiaľ ide o túto
povinnosť, a článok 4 ods. 4, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „prevádzkovatelia základných služieb“).

6

V smernici (EÚ) 2016/1148 sa „poskytovateľ digitálnych služieb“ vymedzuje ako každá právnická
osoba,
ktorá
poskytuje
digitálnu
službu
(pozri
článok
4
ods.
6).
Medzi digitálne služby, na ktoré sa vzťahuje smernica, patria online trhoviská, internetové

V článku 16 smernice (EÚ) 2016/1148 sa poskytovateľom digitálnych služieb ukladajú
určité požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a oznamovania incidentov. V súlade
s článkom 17 smernice (EÚ) 2016/1148 tieto požiadavky podliehajú ex post dohľadu
vykonávanému vnútroštátnymi príslušnými orgánmi v zmysle článku 8 smernice (EÚ)
2016/1148. V článku 18 smernice (EÚ) 2016/1148 sa stanovujú pravidlá o právomoci pre
takúto činnosť dohľadu:


V prípade, že poskytovateľ digitálnych služieb je usadený v Únii, podľa článku
18 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/1148 podlieha právomoci členského štátu, v ktorom
má hlavnú prevádzkareň, čo v zásade zodpovedá miestu, kde má poskytovateľ
sídlo v Únii7.



V prípade, že poskytovateľ digitálnych služieb nie je usadený v Únii, ale ponúka
v nej digitálne služby, musí v súlade s článkom 18 ods. 2 smernice (EÚ)
2016/1148 určiť svojho zástupcu v Únii. Podľa článku 4 ods. 10 smernice (EÚ)
2016/1148 je zástupca akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii,
ktorá je výslovne poverená konať v mene poskytovateľa digitálnej služby, ktorý
nie je usadený v Únii, pokiaľ ide o povinnosti tohto poskytovateľa podľa uvedenej
smernice. Určením zástupcu zo strany poskytovateľa digitálnych služieb nie sú
dotknuté právne kroky, ktoré by mohli byť podniknuté proti samotnému
poskytovateľovi digitálnych služieb, ako je stanovené v článku 18 ods. 3 smernice
(EÚ) 2016/1148.

Od dátumu vystúpenia môže pre poskytovateľa digitálnych služieb podliehajúceho
právomoci Spojeného kráľovstva pred dátumom vystúpenia z dôvodu, že jeho hlavná
prevádzkareň v EÚ bola v Spojenom kráľovstve, platiť toto:




Ak poskytovateľ digitálnych služieb udržiava v členských štátoch EÚ-27 jednu
alebo niekoľko prevádzkarní, bude sa naňho vzťahovať právomoc toho členského
štátu EÚ-27, kde má hlavnú prevádzkareň v EÚ-27, čo v praxi povedie k zmene
príslušného orgánu,
Ak poskytovateľ digitálnych služieb už nie je usadený v EÚ-27, ale ponúka
digitálne služby v EÚ-27, bude podliehať povinnosti určiť zástupcu v niektorom
členskom štáte EÚ-27 v súlade s článkom 18 ods. 2, ako sa uvádza vyššie.

Okrem toho poskytovateľ digitálnych služieb, ktorý nie je usadený ani v EÚ-27, ani
v Spojenom kráľovstve, ale podliehal právomoci Spojeného kráľovstva pred dátumom
vystúpenia z dôvodu, že určil zástupcu v Spojenom kráľovstve v súlade s článkom 18
ods. 2, bude od dátumu vystúpenia podliehať povinnosti určiť zástupcu v členskom štáte
EÚ-27, kde daný poskytovateľ digitálnych služieb ponúka služby v súlade s článkom 18
ods. 2.
Oznámenia o incidentoch, ku ktorým dôjde v rámci Únie, bude teda dostávať a dohľad
prostredníctvom kontrol ex post bude vykonávať príslušný vnútroštátny orgán [v zmysle
článku 8 smernice (EÚ) 2016/1148] daného členského štátu, v ktorom má príslušný
poskytovateľ digitálnych služieb hlavnú prevádzkareň alebo v ktorom určil zástupcu.

vyhľadávače a služby cloud computingu [pozri článok 4 ods. 5 smernice (EÚ) 2016/1148 a prílohu III
k uvedenej smernici].
7

Pozri aj odôvodnenie 64 smernice (EÚ) 2016/1148.
2

Všeobecné informácie o smernici (EÚ) 2016/1148 sú dostupné na webovej stránke
Komisie
o
kybernetickej
bezpečnosti
(https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/cybersecurity). Tieto stránky budú v prípade potreby doplnené
o ďalšie aktuálne informácie.

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
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