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Dansk Erhvervs bemærkninger til forordningen om ENISA og 

om ICT cybersikkerhedscertificering 

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv takker for muligheden for at give bemærkninger til dette forslag. Cybersikkerhed 

er en stigende bekymring hos vores medlemmer, men en holdbar og fremadrettet løsning skal 

være grænseoverskridende for at virke, for de kriminelle respekterer ikke landegrænser. Dansk 

Erhverv hilser det derfor velkomment, at EU-Kommissionen nu fremsætter forslag på området.  
 

 

Specifikke bemærkninger 

 

Ad Titel I 

Dansk Erhverv ser med tilfredshed, at ENISAs mandat forlænges og gøre tidsubegrænset samtidig 

med, at ENISAs opgaver øges og agenturet tilføres flere ressourcer. Cybersikkerhedstruslen er sti-

gende, og de kriminelle arbejder sammen og begår kriminalitet på tværs af grænserne i og uden-

for EU. Det er derfor nødvendigt, at myndighederne ligeledes arbejder sammen i EU også ift. op-

bygning af mere kompetence, opmærksomhed og forskning på området.  

Her ønsker Dansk Erhverv særligt at komplimentere, at ENISA skal udbyde vejledning på ”best 

practices” for individuelle brugere. Vi ser dette som en styrkelse af opmærksomheden om cyber-

hygiejne, som er helt centralt for at øge cybersikkerheden i EU. I denne sammenhæng er det dog 

vigtigt at bemærke, at disse ”best practices” skal være baseret på metoder, der faktisk har været 

anvendt med succes i nogle lande, og ikke baseret på teori. Dansk Erhverv hilser det ligeledes vel-

komment, at der sættes fokus på internationalt samarbejde med andre internationale organisatio-

ner om cybersikkerhed. Cyberkriminalitet er et globalt fænomen.  

 

Dansk Erhverv ønsker dog at understrege vigtigheden af, at ENISA får ressourcer nok til at til-

trække de mest velkvalificerede medarbejdere, hvis de skal kunne løfte disse nye opgaver på til-

strækkelig vis. 

 

Ad Titel III 
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Dansk Erhverv hilser det velkomment, at Kommissionen har valgt at fremsætte et forslag til et fri-

villigt certificeringssystem i EU. Vi mener, at dette er en afbalanceret tilgang til problemstillingen, 

og understreger vigtigheden af, at certificeringerne er virksomhedsdrevne og udarbejdes i tæt 

samarbejde med erhvervslivet. Der var tidligere i processen tale om at systemet også skulle om-

fatte mærkning. Dansk Erhverv mener ikke, at mærkning nødvendigvis er en god måde at øge sik-

kerheden på, da der er en risiko for, at det på nogle produkter kan føre til en falsk følelse af tryg-

hed. Vi hilser derfor fleksibiliteten i forlaget velkommen, hvor mærker kan være en del af certifi-

ceringen hvor industrien mener det giver mening, men ikke er et fast kriterie.  

 

Dansk Erhverv hilser det ligeledes velkomment, at Kommissionen har lyttet til bekymringerne fra 

erhvervslivet om, at et ”one-size-fits-all” certificeringssystem vil kunne påføre både virksomheder 

og forbrugere uforholdsmæssige omkostninger. Art.46 skitserer tre forskellige niveauer af beskyt-

telse med forskellige kriterier, hvilket gør det muligt for virksomheder at tilpasse certificeringen 

den risiko, som produktet udgør. Dette kan bidrage til sikkerhed i balance – vi henviser i denne 

sammenhæng til vores medlem IT-Branchens udspil om netop dette: ” Informationssikkerhed i 

Balance” (oktober 2014) - https://itb.dk/sites/default/files/Documents/Informationssikker-

hed_i_Balance.pdf 

Det er desuden positivt og meget vigtigt, at der lægges op til, at EU-certificeringer udarbejdes i 

overensstemmelse med internationale standarder og certificeringer, således at dobbeltregulering 

undgås, og EU certificeringerne ikke fører til handelsbarrierer.  

 

Kravet i art.48 om at EU-certificeringer skal anerkendes i alle medlemslande er helt essentielt og 

kan bidrage til at nedbringe omkostningerne for certificering for SMVer og Start-ups - og gøre det 

lettere for dem at benytte sig af det indre marked, da de kun vil have behov for én certificering i 

stedet for forskellige i forskellige medlemslande. Dette er positivt, men for at denne gevinst skal 

kunne realiseres er det dog nødvendigt, at EU-certificeringsmekanismen ikke bliver for tung, og 

at det hele tiden holdes for øje, at den skal være anvendelig også for små virksomheder.  

Sker dette ikke, er der en risiko for, at forslaget kan føre til yderligere byder for virksomhederne, 

idet det i art.49 fastsættes, at nationale certificeringer ophører med at have effekt, hvis en EU cer-

tificering vedtages på området. En lille virksomhed vil derfor ikke længere blot kunne anvende en 

national certificering, men vil være nødsaget til at investere i EU-certificeringen.  

 

Dansk Erhverv støtter Kommissionens intension og ide om at skabe fælles EU certificeringer for 

at undgå et kludetæppe af certificeringer, men det er på forudsætning af, at der tilsidesættes res-

sourcer til at gøre EU-certificeringssystemet smidigt og lettilgængeligt for SMVer.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Katinka Clausdatter Worsøe 

EU Konsulent 

Dansk Erhverv 


