
 

 Vid korrespondens åberopa 
FOI beteckning 

Datum  Nr FOI-2022-1869 

2023-01-27  

 

 
 
Postadress Besöksadress Telefon Fax registrator@foi.se 

 
FOI  
164 90 STOCKHOLM 
 
 
 

 
Gullfossgatan 6, Kista 
Leveransadress 
Gullfossgatan 12, Kista 
 
 

 
08-55 50 30 00  
 
 

 
 

 
 

 
Orgnr: 202100-5182 
www.foi.se 

 

Infrastrukturdepartementet 

Enheten för samhällets digitalisering 

 

 

 
Er referens Vår handläggare 

I2022/01758 Jonas Hallberg 

Remissvar gällande Europeiska kommissionens förslag till 
förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för 
produkter med digitala element och om ändring av 
förordning (EU) 2019/1020  
 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har – från de utgångspunkter myndigheten 
har att beakta – följande synpunkter på förslaget.   
 
FOI tillstyrker förslaget.  
 
FOI lämnar härutöver följande synpunkter och kommentarer på förslaget. FOI:s 
synpunkter och kommentarer nedan följer förslagets disposition.  
 

KAPITEL II, EKONOMISKA AKTÖRERS SKYLDIGHETER 
Artikel 11, punkt 1 (s. 40) 
Tillverkarna ska anmäla sårbarheter till Enisa (the European Union Agency for 
Cybersecurity), vilka sedan vidarebefordrar anmälan till nationell CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team) för den berörda medlemsstaten. Om riskerna är 
nationella vore det mer rimligt om anmälan istället skedde till nationell CSIRT och att 
de vidarebefordrar anmälan till Enisa. Det är dock oklart vad som menas med ”den 
berörda medlemsstaten”.  
 

Bilaga III, KRITISKA PRODUKTER MED DIGITALA 
ELEMENT  
Det finns en indelning av produkter i klass I (med mindre risk) och klass II (högre 
risk). I den högre riskklassen finns framförallt produkter som är mer grundläggande, 
som hårdvara, operativsystem och kryptochip, samt produkter som tillämpas 
industriellt. Det är till synes en rimlig indelning, men det är inte uppenbart att den är 
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korrekt. Klassificeringen verkar ha baserats på de kriterier som listas i kap. 1, artikel 
6, punkt 2 (s. 36). Det är dock svårt att se hur de angivna kriterierna resulterar i just 
denna klassificering.  
 

Kommentarer på språk 
Bakgrund till förslaget (s. 1)  
Ordet ”överensstämmelse” används som översättning av ”compliance”. Vad som 
avses är snarare ”efterlevnad”.  
 
Skäl 7 (s. 15)  
Ordet ”rör” används som översättning av ”pipe” (förmodligen den typ som används 
för att koppla samman mjukvaruprocesser). Den översättningen används inte, 
normalt används ”pipe” även på svenska. 
 
 
 

_________________ 
 
 

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Jens Mattsson efter föredragning av 
enhetschef Jonas Hallberg. I den slutliga handläggningen har även tf avdelningschef 
Linda Sjödin, chefsjurist Eva Liljefors och särskild rådgivare Mikael Wiklund deltagit.  
 
 
 
…………………………. 
Jens Mattsson 
   ………………………….. 
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