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Ståndpunkter i arbetet med EU:s kommande förslag om ett
nytt direktiv (2008/114/EG (ECI-direktivet) och det
europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur
(EPCIP)
Bakgrund
MSB är utpekad nationell kontaktpunkt för Direktiv 2008/114/EG om identifiering av,
och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka
skyddet av denna (ECI-direktivet) och därmed det europeiska programmet för skydd av
kritisk infrastruktur (EPCIP).1
Kommissionen (KOM) har valt att inleda en översyn av EPCIP och inte minst ECIdirektivet. MSB har utvecklat förslag till SE:s ståndpunkter i ett antal frågor som kommer
att lägga grund för utformning av svensk position inför förhandlingar om ett nytt ECIdirektiv.

Problemområden med dagens ECI-direktiv
De problem som KOM ser med dagens ECI direktiv är:







Bristande förmåga att hantera risker
Bristande förmåga att eliminera risker
Identifiering av samhällsviktig verksamhet
Oklara ansvarsförhållanden och bristande samarbeten mellan aktörer
Otillräcklig kapacitet myndighets- och operatörsnivå för att agera effektivt
För få sektorer ( i dag energi och transport) omfattas.

Nyckelfrågor i det pågående arbetet
Under ett antal år har frågan om ett nytt ECI-direktiv diskuterats på EU nivå, flera
analyser har genomförts av KOM. Nedan följer frågor som diskuterar och som MSB
bedömer är viktiga och där förslag till SE ståndpunkt föreslås. I denna remiss emotser vi

1 MSB: s instruktion 17 a § Myndigheten ska vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt artikel 10.1 i rådets

direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av
behovet att stärka skyddet av denna. Förordning (2009:611).
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övriga myndigheters synpunkter på de föreslagna ståndpunkterna och förslag utifrån
följande frågeställningar:
I Bilagan finns mer uttömmande förklaringar om de olika punkterna.
1. Fokus på resilienta system/försörjningskedjor
Förslag att SE anser att det är viktigt att se helheten i försörjningskedjor.
2. Det behövs tydliga kriterier för vad som ska identifieras som ECI.
Förslag att SE bör stödja att minst de sektorer som finns i NIS-direktivet
integreras i ett nytt ECI- direktiv, MSB bjuder i denna remiss in till argument föroch emot vilka sektorer som bör inkluderas som stöd i det fortsatta arbetet.
3. Det reviderade direktivet bör omfatta fler sektorer
Se bilaga för de sektorer som diskuterats. Förslag att SE stödjer att minst samma
sektorer berörs som i NIS direktivet.
4. Identifieringen av samhällsviktig verksamhet måste få en betydelse genom
att funktionalitet säkerställs genom robusthet och resiliens.
Förslag att SE stödjer att funktionskrav ställs på de verksamheter som identifieras.
5. Minimikrav på riskanalyser
SE anser att val av metod för RSA är upp till varje land att besluta om det ska
regleras inom landet.
6. Inrapportering av risker, hot och sårbarheter kopplat till ECI
Förslag att SE anser att inrapportering av risker, hot och sårbarheter bör fortsatt
göras i befintliga rapporteringsspår för civilskyddsmekanismen eller genom
nationella risk- och förmågebedömningar, detta för att inte skapa dubbla
rapporteringsvägar för ungefär samma sak.
7. Kommissionen bör utföra en MS-överskridande hotanalys och möjlighet att
informera MS om potentiella ECI’er
Förslag att SE anser att denna analys bör ske nationellt och regionalt och inte
centralt. Att skapa fora för experter att diskutera för att utbyta erfarenheter kan
däremot ge fördelar för nationella arbeten.

Tidsram
MSB har inlett arbetet med att definiera myndighetens huvudsakliga ståndpunkter som nu
bereds med berörda myndigheter. MSB kommer löpande att informera om pågående
arbetet och behöver ha en öppen dialog med övriga myndigheter och RK i frågan.

Nästa steg
Arbetet fortlöper på KOM och förslag på ett nytt direktiv kommer att arbetas fram i
närtid. MSB önskar kontaktpersoner på berörda myndigheter för fortsatt dialog.
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Återkoppling
MSB önskar återkoppling senast 2021-01-15 till jan-olof.olsson@msb.se
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