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F&P takker for muligheden for at afgive høringssvar til EU-Kommissionens
forslag til en Cyber Resilience Act.
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F&P glæder sig over Europa-Kommissionens ambition om at hæve niveauet
af cybersikkerhed i Den Europæiske Union gennem indførelse af fælles cybersikkerhedsstandarder for digitale produkter
Forsikringsbranchens brug af digitale produkter vil blive styret af DORA sektoren bør derfor ikke være omfattet kravene under Cyber Resilience Act
(CRA)
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Forsikringsselskaber har en nøglerolle i at bidrage til sikkerheden ved digitale produkter ved at tilbyde en række forskellige forsikringsløsninger (cyber- og/eller tredjepartsansvar) til producenter, udviklere og brugere af disse
produkter.
EU’s initiativ er et vigtigt skridt i retning af at håndtere de risici, der er forbundet med digitale produkter.
Der sker meget på den digitaliseringspolitiske dagsorden i EU i disse år. Således er forslaget til CRA blot et af flere lovgivningsinitiativer, som Kommissionen har iværksat, og der vil komme flere i de kommende år. Det er imidlertid vigtigt, at der sikres en ensartethed i retsakterne.
Konkret er det væsentligt, at definitioner af nøglebegreber er de samme på
tværs af den europæiske lovgivning. Eksempelvis introduceres med AI forordningen begreber såsom “developer”, “deployer”, “user”, “operator” og
“provider”, som også har betydning i relation til CRA, hvorfor brugen af begreberne må være strømlinet på tværs af retsakterne for at undgå unødig
kompleksitet og modsætninger i den samlede lovgivning.
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Helt konkret bidrager forsikringsbranchen til sikkerheden med digitale produkter ved at tilbyde forsikringsdækning. Det er dog en forudsætning, at brugeren/virksomheden kan påvise, at vedkommende har sikret dens digitale
produkter. Det er desuden vigtigt, at brugeren har iværksat en række tiltag
til at styre sin cyberrisiko, så risiko for cyberangreb reduceres.
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F&P har ikke for indeværende yderligere bemærkninger til direktivforslaget.
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