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Ärende: Lagstiftningsgranskning av genomförandet av direktivet om nätverks- och 
informationssäkerhet (direktiv (EU) 2016/1148

Praktiska arrangemang

På begäran av IMCO-samordnarna kommer IMCO-utskottet att hålla en 
lagstiftningsgranskning den 22 januari 2020 om genomförandet av direktiv (EU) 2016/1148 
om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela 
unionen (nedan kallat NIS-direktivet).

Jakub BORATYNSKI, chef för enheten Digitala samhället, tillit och it-säkerhet i GD CNECT 
kommer att tala inför IMCO-utskottet, följt av en debatt med ledamöterna.

Bakgrundsinformation om NIS-direktivet

NIS-direktivet är EU:s första inremarknadsinstrument som syftar till att förbättra 
EU:s motståndskraft mot it-säkerhetsrisker. Direktivet antogs 2016 och tidsfristen för 
införlivande var i maj 2018. Direktivet ska genomgå en fullständig översyn 2021.

Enligt direktivet ska leverantörer som omfattas av direktivet, inom samhällsviktiga sektorer 
såsom energi- och transportsektorn, vidta åtgärder för att hantera it-säkerhetsrisker och 
anmäla allvarliga incidenter till behöriga myndigheter. På grundval av de kriterier som anges 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
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i artikel 5 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att identifiera de leverantörer inom deras 
territorium som faller inom tillämpningsområdet för”leverantörer av samhällsviktiga tjänster”. 

Det är värt att notera att förutom leverantörer av samhällsviktiga tjänster omfattas även vissa 
kategorier av digitala tjänster av direktivet, nämligen internetbaserade marknadsplatser, 
internetbaserade sökmotorer och molntjänster.

Syftet med lagstiftningsgranskningen

Syftet med lagstiftningsgranskningen är att granska kommissionen i fråga om genomförandet 
av NIS-direktivet, särskilt den rapport som kommissionen offentliggjorde den 28 oktober 
2019 (COM(2019)05461). I denna rapport bedömer kommissionen enhetligheten i 
medlemsstaternas tillvägagångssätt vid identifieringen av ”leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster”.

I rapporten betonas att identifieringen av leverantörer måste ske på ett enhetligt sätt 1) för att 
undvika en splittring på den inre marknaden, 2) för att minska risken för it-hot som sprids på 
hela den inre marknaden, 3) för att garantera lika villkor för leverantörer på den inre 
marknaden, 4) för att minska risken för skilda tolkningar av direktivet.

I rapporten konstateras att medlemsstaterna har tagit fram en mängd olika metoder för att 
identifiera leverantörer, vilket har lett till att antalet leverantörer som medlemsstaterna 
anmäler till kommissionen varierar kraftigt, från 20 till nästan 11 000 per medlemsstat. Den 
identifierade splittringen skulle kunna undergräva principen om lika villkor på den inre 
marknaden för de berörda sektorerna.

Kommissionen identifierar flera sätt som situationen kan förbättras på, och noterar bland 
annat att 

1) ytterligare insatser behövs för att uppnå en mer enhetlig förteckning över 
samhällsviktiga tjänster, 

2) medlemsstater som ännu inte har lämnat fullständig information är skyldiga att 
göra det, 

3) det finns utrymme för medlemsstaterna att samarbeta mer aktivt med varandra för 
att anpassa sina metoder. 

4) man bör överväga att stärka NIS-direktivets samarbetsgrupp, som ska främja 
strategiskt samarbete mellan medlemsstaterna.

1 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 28 oktober 2019 om en bedömning av 
enhetligheten i medlemsstaternas tillvägagångssätt vid identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster 
i enlighet med artikel 23.1 i direktiv (EU) 2016/1148.
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