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Riksbanken har inga invändningar mot förslagen. 

Riksbanken vill dock lämna följande övergripande synpunkter: 

Av NIS-direktivets bilaga 2 framgår att för sektorn finansmarknadsinfrastruktur kan endast 
två typer av institut vara leverantör av samhällsviktiga tjänster, nämligen operatörer av 
handelsplatser och centrala motparter. Inom ramen för sitt uppdrag att verka för ett säkert 
och effektivt betalningsväsende övervakar Riksbanken flera typer av leverantörer av tjänster 
inom finansiell infrastruktur som Riksbanken bedömer utför tjänster som är systemviktiga. 
Dessa är utöver centrala motparter även värdepapperscentraler, såsom Euroclear Sweden, 
och avvecklingssystem för betalningar, såsom Bankgirot. Riksbanken konstaterar att MSBs 
föreskrifter inte träffar flera av de institut som Riksbanken bedömer är systemviktiga och 
som därutöver har ansetts ha en sådan samhällsviktig funktion att de utgör en del av det 
centrala betalningssystemet (SOU 2011:78). Det hade varit önskvärt med en mer 
heltäckande definition av samhällsviktiga tjänster inom finansmarknadsinfrastruktur än vad 
som nu är möjligt, så att den omfattade alla typer av finansiell infrastruktur som står under 
Finansinspektionens tillsyn.  Detta skulle säkerställa enhetliga krav inom området 
informationssäkerhet och dessutom bygga upp en heltäckande bild över incidenter inom 
hela sektorn. Vid en eventuell kommande översyn bör detta tas i beaktande. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anders Vredin efter föredragning av Lars 
Andersson. 

 

 

Anders Vredin 

 Lars Andersson 


