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Svar på remiss: Remiss av KOM:s förslag till förordning om övergripande 
cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning 
(EU) 2019/1020 

Svenska institutet för standarder (SIS) har tagit del av remissen och önskar lämna ett yttrande på 
kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med 
digitala element. 
 
SIS yttrar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och 
tekniska specifikationer, genom SIS roll som nationellt standardiseringsorgan.  
 
SIS välkomnar och stödjer kommissionens förslag till en horisontell lagstiftning på området och 
delar uppfattningen att det krävs gemensamma åtgärder på EU-nivå för att säkra en hög nivå av 
förtroende hos användarna och stärka konkurrenskraften för EU-produkter med digitala element. 
Vi ser också positivt på regelverket baseras på New Legislative Framework (NLF) samt att de 
väsentliga cybersäkerhetskraven i förslaget bygger på allmänt använda standarder. 
 
SIS noterar att rättsakten kommer att följas av en begäran om standardisering från kommissionen 
och vill informera om att SIS är den svenska plattform för att projektleda standardiseringen. 
Standardiseringen fungerar i det här sammanhanget som ett komplement till lagstiftningen genom 
att konkretisera och specificera kraven i lagstiftningen. Därmed vill SIS understryka vikten av att 
svenska intressenter är med utformar och påverkar de harmoniserade standarder som framöver 
kommer forma spelreglerna för alla digitala produkter på EU-marknaden. På europanivå kommer 
arbetet ske inom CEN-CLC/JTC 13 Cybersecurity and data protection och här anser SIS att det finns 
ett behov av att Sverige engagerar sig i det viktiga arbetet kopplat till föreslagna lagstiftningen. 
Företag, myndigheter och intresseorganisationer välkomnas att kontakta oss för att få information 
hur ett sådant arbete kan påbörjas. Genom att delta i SIS arbete kan svenska intressenter påverka 
europeiska standarder efter SIS är den svenska medlemmen i den europeiska 
standardiseringsorganisationen CEN. 
 
Pågående standardisering med direkt koppling till de aktuella frågorna sker på nationell nivå inom 
SIS tekniska kommitté SIS/TK 318 Informationssäkerhet. SIS håller för tillfället även på med att 
utarbeta standardiseringsprodukter som baseras på NIST cybersecurity framework inom SIS/PK 
636 Svensk NIST-standard. Dessa standardiseringsprodukter har för avsikt att stärka den svenska 
och europeiska infrastrukturen avseende cybersäkerhet genom att bygga vidare på de 

säkerhetskontroller som NIST och (ISO 27000-serien) etablerat.  
 
 
 
 



 

 2 (2) 
  

  
  

 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
Annika Andreasen, VD 
Svenska institutet för standarder 
 
 

SIS är en ideell förening och ett svenskt standardiseringsorgan. SIS är utsedd av regeringen att representera 
Sverige i ISO och CEN.  

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder och tillhandahåller och förvaltar standarder i 
Sverige. Vi finansierar vår verksamhet genom främst deltagaravgifter och försäljning av standarder. 

SIS verkar för svenskt inflytande i internationell standardisering inom ISO och CEN, och för att standarder 
sprids och används i Sverige.  

Hos SIS kan aktörer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer ta initiativ till och 
utveckla standarder som främjar en god samhällsutveckling.  

Vid certifiering, validering och verifiering blir användning av standarder en del av den internationella 
kvalitetsinfrastrukturen som bl.a. sker genom de officiella ackrediteringsorganen, exempelvis Swedac i 
Sverige. 
 

 
 
 


