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Bankföreningens synpunkter på NIS2-direktivet: DORA:s funktion som 

lex specialis till NIS2 bör anges tydligt och kravet på 

myndighetsrapportering av cyberhot riskerar att skapa fler problem än 

det löser  

Inledning 

Bankföreningen välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på de förslag som 

har lämnats i december 2020 av EU-kommissionen som syftar till att ytterligare 

förbättra motståndskraften både i den digitala och fysiska infrastrukturen hos den 

offentliga och privata sektorn på nationell och EU-nivå. Bankföreningen vill specifikt 

framföra synpunkter på EU-kommissionens revidering av direktivet om åtgärder för 

en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2). 

 

Att säkerställa en hög nivå av cybersäkerhet i EU är en stor utmaning och 

cyberincidenter drabbar i förlängningen medborgare, konsumenter och företagen.  

Cyberhot är till sin natur inte begränsat till en sektor och har potential att uppstå och 

utvidgas inom alla områden, vilket medför stora konsekvenser för de drabbade. Det 

är därför viktigt att säkerhetsåtgärder införs för alla relevanta sektorer i EU.   

 

Vissa av sektorerna som omfattas av NIS2 omfattas också av sektorsspecifika 

regler, som i fallet med den finansiella sektorn där kommissionen redan har 

publicerat ett förslag till en förordning om digital operativ motståndskraft för den 

finansiella sektorn (DORA). Förordningen innehåller bestämmelser om hantering av 

IKT-risker, rapportering av cyberincidenter, testning av digital operativ 

motståndskraft, arrangemang för informationsdelning och hantering av IKT-

tredjepartsrisker. 

 

Med tanke på att DORA-bestämmelserna är heltäckande och omfattande välkomnar 

vi dess funktion som lex specialis till NIS2 vilket tydliggör reglerna för bankerna på 

området. Vissa delar av den nuvarande NIS2-texten kräver dock förtydliganden för 

att säkerställa detta. Bankföreningen vill också påpeka brister i hur kravet på 

myndighetsrapportering av cyberhot är utformat.  
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DORA:s funktion som lex specialis till NIS2 bör anges tydligt  

Det framgår av texten i NIS2-förslaget att det är avsett att utesluta de entiteter som 

redan omfattas av sektorsspecifik cybersäkerhetslagstiftning. Specifikt för 

finanssektorn nämns DORA i NIS2 som regler som kommer att betraktas som lex 

specialis till NIS2 när båda regelverken har trätt i kraft. 

 

I artikel 2, 6 p. i förslaget föreskrivs att bestämmelserna om åtgärder för att hantera 

cybersäkerhetsrisker, incidentrapportering samt tillsyn och efterlevnadskontroll inte 

ska tillämpas på entiteter som redan omfattas av sektorsspecifik lagstiftning om 

dessa krav har minst samma verkan. Bankföreningen ser positivt på att det finns en 

tydlig avsikt att ta itu med befintliga överlapp och potentiell dubbelreglering i 

lagstiftningen.  

 

Formuleringen ("om dessa krav har minst samma verkan som de skyldigheter som 

fastställs i detta direktiv,") i denna artikel skapar dock en osäkerhet om vilka 

bestämmelser som ska tillämpas för dessa entiteter, eftersom likvärdigheten mellan 

NIS2-bestämmelserna och DORA så småningom blir en fråga om juridisk tolkning. 

Bankföreningen föreslår därför att denna skrivning tas bort och ersätts med en 

skrivning i artikel 2, 6 p. där DORA specifikt skrivs in som lex specialis-lagstiftning 

som uttryckligen undantar bankerna från skyldigheterna i NIS2 beträffande åtgärder 

för att hantera cybersäkerhetsrisker, incidentrapportering samt tillsyn och 

efterlevnadskontroll. 

 

Kravet på myndighetsrapportering av cyberhot riskerar att skapa fler problem 

än det löser 

Förutom att rapportera cyberincidenter som har en betydande inverkan på 

entiteternas tjänster, innehåller förslaget en skyldighet att rapportera cyberhot som 

skulle kunna resultera i en betydande incident. Ett sådant krav bidrar inte till att 

förbättra cybersäkerheten och bör därför tas bort, eftersom det i praktiken snarare 

skulle innebära en överväldigande mängd myndighetsrapportering från bankerna. 

Det leder också till rapportering som inte nödvändigtvis är kopplade till faktiska 

cyberrisker som dessa hot medför. 

 

Vidare är skyldigheten att meddela kunder och användare av entiteternas tjänster att 

det finns ett potentiellt hot som eventuellt kan påverka dem problematisk, särskilt när 

det gäller bankerna. Den typen av kommunikation till bankkunder kan underminera 

förtroendet för banksystemet. Ständiga negativa signaler om cyberhot och händelser 

som kanske inte blir verklighet snedvrider uppfattningen om den faktiska 

cybersäkerhetsnivån i bankerna, vilket medför en mycket större risk för exempelvis 

”bank runs” och förtroendetapp. Det är inte heller tydligt vilken information bankerna 

ska ge till kunderna som de på ett meningsfullt sätt skulle kunna agera på.  
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Bankföreningen föreslår därför att artikel 20, 2 p. stryks.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

  

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg  

 


