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MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-BESTEMMELSERNE OM
SIKKERHEDSNIVEAUET FOR NET- OG INFORMATIONSSYSTEMER

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør interessenter, navnlig operatører, der muligvis er omfattet af
direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles
sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen4, være opmærksomme
på de juridiske konsekvenser, der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige
overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil EUbestemmelserne om sikkerhedsniveauet for net- og informationssystemer fra
udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige 5. Dette har
navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser for udbydere af digitale tjenester6:
1

Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.

2

Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.

4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal
sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (EUT L 194 af
19.7.2016, s. 1).

5

Medlemsstaterne skal gennemføre direktiv (EU) 2016/1148 i national ret inden den 9. maj 2018. De
skal også inden den 9. november 2018 udpege operatører af væsentlige tjenester, der er aktive i
energi-, transport- og banksektoren, sektoren for finansielle markedsinfrastrukturer, sundhedssektoren,
sektoren for drikkevandsforsyning og distribution samt sektoren for digital infrastruktur (jf. artikel 5

I henhold til artikel 16 i direktiv (EU) 2016/1148 skal udbydere af digitale tjenester
opfylde en række sikkerhedskrav og krav vedrørende underretning om hændelser. I
henhold til artikel 17 i direktiv (EU) 2016/1148 sikres opfyldelsen af disse krav ved
hjælp af efterfølgende tilsynsforanstaltninger, der gennemføres af de relevante nationale
kompetente myndigheder som defineret i artikel 8 i direktiv (EU) 2016/1148.
Bestemmelserne om jurisdiktionen for dette tilsyn er omhandlet i artikel 18 i direktiv
(EU) 2016/1148:


Hvis en udbyder af digitale tjenester er etableret i Unionen, anses denne, jf.
artikel 18, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1148, for at høre under den medlemsstats
jurisdiktion, hvor den har sit hjemsted, og hjemstedet er i princippet det sted i
Unionen, hvor udbyderen har sit hovedkontor7.



Hvis en udbyder af digitale tjenester ikke er etableret i Unionen, men tilbyder
tjenester i Unionen, skal denne, jf. artikel 18, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/1148,
udpege en repræsentant i Unionen. I henhold til artikel 4, stk. 10, i direktiv (EU)
2016/1148 forstås der ved repræsentant enhver fysisk eller juridisk person, der er
etableret i Unionen, og som udtrykkeligt er udpeget til at handle på vegne af en
udbyder af digitale tjenester, som ikke er etableret i Unionen, for så vidt angår de
forpligtelser, der påhviler den nævnte udbyder af digitale tjenester i medfør af
direktivet. Udpegelsen af en repræsentant af udbyderen af digitale tjenester berører
ikke eventuelle retlige skridt mod selve udbyderen af digitale tjenester, jf. artikel
18, stk. 3, i direktiv (EU) 2016/1148.

Fra og med udtrædelsesdatoen er udbydere af digitale tjenester, der før
udtrædelsesdatoen hørte under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion, fordi dets hjemsted
i EU var i Det Forenede Kongerige, muligvis underlagt følgende:




Hvis udbyderen af digitale tjenester fortsat har et eller flere hovedkontorer i EU27-medlemsstaterne, anses denne for at høre under den EU-27-medlemsstats
jurisdiktion, hvor udbyderen har sit hjemsted i EU-27, hvilket i praksis resulterer i
en ændring af den kompetente myndighed.
Hvis udbyderen af digitale tjenester ikke længere er etableret i EU-27, men
tilbyder digitale tjenester i EU-27, vil denne være forpligtet til at udpege en
repræsentant i en EU-27-medlemsstat i henhold til artikel 18, stk. 2, som
beskrevet ovenfor.

Derudover vil en udbyder af digitale tjenester, der hverken er etableret i EU-27 eller i Det
Forenede Kongerige, men som hørte under Det Forenede Kongeriges jurisdiktion før
udtrædelsesdatoen, fordi det havde udpeget en repræsentant i Det Forenede Kongerige i
henhold til artikel 18, stk. 2, fra udtrædelsesdatoen være forpligtet til at udpege en
repræsentant i en EU-27-medlemsstat, hvor udbyderen tilbyder digitale tjenester, jf.
artikel 18, stk. 2.
for så vidt angår denne forpligtelse og artikel 4, stk. 4, for så vidt angår definitionen af operatører af
væsentlige tjenester).
6

I direktiv (EU) 2016/1148 forstås der ved "udbyder af digitale tjenester" enhver juridisk person, der
udbyder en digital tjeneste (jf. artikel 4, stk. 6).
De digitale tjenester, der er omfattet af direktivet, er onlinemarkedspladser, onlinesøgemaskiner og
cloud computing-tjenester (jf. artikel 4, stk. 5, og bilag III til direktiv (EU) 2016/1148).
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Jf. også betragtning 64 i direktiv (EU) 2016/1148.
2

Som følge heraf modtager den nationale kompetente myndighed, jf. artikel 8 i direktiv
(EU) 2016/1148, i den medlemsstat, hvor den pågældende udbyder af digitale tjenester
enten har sit hjemsted eller har udpeget en repræsentant, underretning om hændelser, der
finder sted i Unionen, og gennemfører efterfølgende tilsynsforanstaltninger.
Kommissionens websted om cybersikkerhed (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/cybersecurity) indeholder generelle oplysninger om direktiv (EU)
2016/1148. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger.

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi

3

