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Om: Lovgivningsmæssig spørgetid om gennemførelsen af "NIS-direktivet", 
direktiv (EU) 2016/1148

Praktiske foranstaltninger

Efter anmodning fra IMCO's koordinatorer holder IMCO-udvalget den 22. januar 2020 en 
lovgivningsmæssig spørgetid om status for gennemførelsen af "direktiv (EU) 2016/1148 om 
foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer 
i hele Unionen" (NIS-direktivet).

Jakub BORATYNSKI, kontorchef for enheden for cybersikkerhed og digital databeskyttelse i 
GD CNECT, vil tale til IMCO-udvalget, og derefter vil der blive afholdt en drøftelse med 
medlemmerne.

Baggrundsoplysninger om NIS-direktivet

NIS-direktivet er EU's første instrument til regulering af det indre marked og har til formål at 
forbedre EU's modstandsdygtighed over for cybersikkerhedsrisici. Det blev vedtaget i 2016, 
og gennemførelsesfristen var maj 2018. Det forventes, at der i 2021 vil blive foretaget en 
fuldstændig gennemgang af direktivet.

Direktivet forpligter operatører, der er omfattet af dets anvendelsesområde, i kritiske sektorer 
som energi og transport, til at træffe foranstaltninger med henblik på at håndtere 
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cybersikkerhedsrisici og underrette de kompetente myndigheder om alvorlige hændelser. På 
grundlag af kriterierne i direktivets artikel 5 er medlemsstaterne forpligtet til at identificere de 
operatører, der er etableret på deres område, og som er omfattet af anvendelsesområdet: 
såkaldte "operatører af væsentlige tjenester". 

Det er værd at bemærke, at direktivet ud over operatører af væsentlige tjenester ligeledes 
omfatter visse kategorier af digitale tjenester, nemlig onlinemarkedspladser, 
onlinesøgemaskiner og cloud computing-tjenester.

Formålet med den lovgivningsmæssige spørgetid

Formålet med den lovgivningsmæssige spørgetid er at granske Kommissionen med hensyn til 
gennemførelsen af NIS-direktivet, og navnlig for så vidt angår den rapport, som den 
offentliggjorde den 28. oktober 2019 (COM (2019)05461). I denne rapport vurderes 
ensartetheden i medlemsstaternes tilgange til identifikation af "operatører af væsentlige 
tjenester".

Det understreges i rapporten, at ensartethed med hensyn til at identificere operatører er af 
afgørende betydning: 1) for at undgå fragmentering på det indre marked, 2) for at mindske 
risikoen for, at cybertrusler spreder sig til hele det indre marked, 3) for at sikre lige 
konkurrencevilkår for operatører på det indre marked og 4) for at mindske risikoen for 
forskellige fortolkninger af direktivet.

Det konkluderes i rapporten, at medlemsstaterne har udviklet en lang række forskellige 
identificeringsmetoder, hvilket har medført, at det samlede antal operatører af væsentlige 
tjenester, som medlemsstaterne har indberettet til Kommissionen, varierer fra 20 til næsten 
11 000 pr. medlemsstat. Fragmentationen kan underminere de lige konkurrencevilkår på det 
indre marked for de berørte sektorer.

Kommissionen fastlægger adskillige måder, hvorpå situationen kan forbedres, idet den bl.a. 
bemærker, at: 

1) der er behov for en yderligere indsats for at nå frem til en bedre tilpasset liste over 
væsentlige tjenester 

2) medlemsstater, der endnu ikke har afgivet fuldstændige oplysninger, er forpligtet til at 
gøre dette 

3) medlemsstaterne har mulighed for at engagere sig mere aktivt med hinanden for at 
tilpasse praksisser 

4) det bør overvejes at styrke NIS-samarbejdsgruppen, som er ansvarlig for at fremme 
strategisk samarbejde mellem medlemsstaterne.

1 Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 28. oktober 2019 med en vurdering af 
ensartetheden i medlemsstaternes tilgange til identifikation af operatører af væsentlige tjenester i henhold til 
artikel 23, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1148 om net- og informationssikkerhed.
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