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RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Fellesskapet har som oppgave, gjennom opprettelsen av et felles
marked og en gradvis tilnærming av medlemsstatenes
økonomiske politikk, å fremme en harmonisk utvikling av den
økonomiske virksomhet i hele Fellesskapet, en varig og balansert
vekst, en økt stabilitet, en raskere heving av levestandarden og
nærmere forbindelser mellom medlemsstatene.

Elektronisk lagret, behandlet og overført informasjon spiller en
stadig større rolle i økonomisk og samfunnsmessig virksomhet.

Fremveksten av effektive globale kommunikasjoner og den
omfattende bruk av elektronisk informasjonsbehandling, under-
streker behovet for tilfredsstillende beskyttelse.

Europaparlamentet har gjentatte ganger i sine debatter og
resolusjoner lagt vekt på betydningen av informasjonssystemers
sikkerhet.

Den økonomiske og sosiale komité har understreket behovet for
å avklare problemer med hensyn til informasjonssystemers
sikkerhet i forbindelse med tiltak som Fellesskapet iverksetter,
særlig på bakgrunn av de virkninger som følger av gjennom-
føringen av det indre marked.

Tiltak på nasjonalt og internasjonalt plan og på fellesskapsplan
vil danne et godt utgangspunkt.

Det er en nær forbindelse mellom telekommunikasjoner, informa-
sjonsteknologi, standardisering og informasjonsmarkedet og den
politikk som føres på områdene forskning og teknologisk utvikl-
ing (F&TU), samt det arbeid Fellesskapet allerede har igangsatt
innen disse sektorer.

Samordnet innsats bør sikres ved å bygge videre på det arbeid
som gjøres på nasjonalt og internasjonalt plan og ved å fremme
samarbeid mellom de berørte hovedaktører. Det er derfor
hensiktsmessig å gå frem innenfor rammen av en sammen-
hengende handlingsplan.

Kompleksiteten med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet
krever at det utarbeides strategier som muliggjør fri flyt av
informasjon i det indre marked, samtidig som sikkerheten i
forbindelse med bruk av informasjonssytemer i hele Fellesskapet
ivaretas.

Det er den enkelte medlemsstats ansvar å fastsette de begrensn-
inger som er nødvendige av hensyn til sikkerheten og den offent-
lige orden.

Medlemsstatenes ansvar på dette området forutsetter en samlet
opptreden, basert på et nært samarbeid med høyere tjenestemenn
i medlemsstatene.

Det bør utarbeides en handlingsplan for en startperiode på 24
måneder og opprettes en komité av høyere tjenestemenn med
langsiktig mandat til å gi Kommisjonen råd i forbindelse med
tiltak på området informasjonssystemers sikkerhet.

Et beløp på 12 mill. ECU anses nødvendig for å gjennomføre
planen i en startperiode på 24 måneder. For 1992 er det nød-
vendige beløp, innenfor rammen av de nåværende finansielle
overslag, anslått til 2 mill. ECU.

RÅDSBESLUTNING

av 31. mars 1992

om informasjonssystemers sikkerhet

(92/242/EØF)

(1) EFT nr. C 277 av 5.11.1990, s. 18.

(2) EFT nr. C 94 av 13.3.1992.

(3) EFT nr. C 159 av 17.6.1991, s. 38.
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De beløp som må bevilges for å finansiere programmet for
tidsrommet etter budsjettåret 1992, skal inngå som en del av
Fellesskapets gjeldende finansieringsramme -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det vedtas hermed en plan på området informasjonssystemers
sikkerhet. Planen omfatter:

- utvikling av overordnede strategier (handlingsplan) for
informasjonssystemers sikkerhet i en startperiode på 24
måneder, og

- opprettelse av en gruppe av høyere tjenestemenn, heretter
kalt «komiteen», med langsiktig mandat til å gi
Kommisjonen råd om tiltak som bør gjennomføres på
området.

Artikkel 2
1. Kommisjonen skal i forbindelse med de forskjellige former

for virksomhet som Fellesskapet utøver, systematisk
rådspørre komiteen om problemer med hensyn til
informasjonssystemers sikkerhet, særlig problemer som
gjelder fastsettelsen av arbeidsstrategier og -programmer.

2. Handlingsplanen skal, som angitt i vedlegget, omfatte
forberedende arbeid innen følgende temaer:

I. utvikling av en strategisk ramme for informasjons-
systemers sikkerhet,

II. kartlegging av behov med hensyn til informasjons-
systemers sikkerhet hos brukere og tjenesteytere,

III. utarbeidelse av løsninger for å dekke visse kortsiktige
og langsiktige behov hos brukere, leverandører og
tjenesteytere,

IV. utarbeidelse av spesifikasjoner, standardisering,
vurdering og sertifisering med hensyn til informasjons-
systemers sikkerhet,

V. teknologisk og driftsmessig utvikling på området
informasjonssystemers sikkerhet,

VI. innføring av sikkerhet i informasjonssystemer.

Artikkel 3
1. De fellesskapsmidler som anses nødvendige for å iverksette

planen, beløper seg til 12 mill. ECU for startperioden,
herunder 2 mill. ECU for 1992 innenfor finansierings-
rammen for 1988-92.

For gjennomføring av programmet i den påfølgende
periode, skal beløpet inngå i Fellesskapets gjeldende
finansieringsramme.

2. Budsjettmyndigheten skal fastsette de tilgjengelige
bevilgninger for hvert regnskapsår, idet den tar hensyn til
prinsippene om forsvarlig forvaltning nevnt i artikkel 2 i
finansreglementet for Fellesskapets alminnelige budsjett.

Artikkel 4
En gruppe uavhengige sakkyndige skal på Kommisjonens vegne
foreta en vurdering av fremgangen i løpet av startperioden.
Gruppens rapport skal, sammen med eventuelle kommentarer
fra Kommisjonen, fremlegges for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 5
1. Kommisjonen skal være ansvarlig for gjennomføringen av

planen. Den skal bistås av en rådgivende komité sammen-
satt av representanter for medlemsstatene og ledet av
Kommisjonens representant.

2. Handlingsplanen skal gjennomføres i samsvar med de
målsettinger som er fastsatt i artikkel 2 og ajourføres dersom
det er nødvendig. Planen skal gjøre rede for hvilke detaljerte
målsettinger og tiltak som må iverksettes, samt hvilke
finansieringsordninger som kan benyttes. Kommisjonen
skal innhente forslag på grunnlag av handlingsplanen.

3. Handlingsplanen skal gjennomføres i nært samarbeid med
aktørene innen sektoren. Den skal ta hensyn til, fremme
og utfylle pågående europeisk og internasjonalt
standardiseringsarbeid på området.

Artikkel 6
1. Fremgangsmåten fastsatt i artikkel 7 får anvendelse på tiltak

med hensyn til Fellesskapets politikk på området
informasjonssystemers sikkerhet.

2. Fremgangsmåten fastsatt i artikkel 8 får anvendelse på:

- utarbeidelsen og ajourføringen av handlingsplanen
omhandlet i artikkel 5,

- innholdet i innbydelsene til forslag, vurderingen av
forslagene, samt det beløp Fellesskapet anslås å bidra
med til tiltakene, dersom dette beløpet overstiger 200
000 ECU,

- medvirkning fra organisasjoner utenfor Fellesskapet
i enhver form for virksomhet som faller inn under
denne bestlutning,

- ordninger med hensyn til spredning, vern og utnyttelse
av resultatene av tiltakene,
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- de tiltak som må treffes for å vurdere planen.

3. Dersom størrelsen på Fellesskapets bidrag til tiltakene er
mindre enn eller lik 200 000 ECU, skal Kommisjonen
rådspørre komiteen om de tiltak som skal treffes og
underrette komiteen om resultatet av sin vurdering.

Artikkel 7
Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som formannen kan fastsette etter hvor mye saken
haster, eventuelt ved avstemning.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat ha
rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på hvilken
måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 1992.

For Rådet

Vitor MARTINS

Formann

Artikkel 8
Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen et utkast
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet
innen en frist som formannen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i
traktatens artikkel 148 paragraf 2 for beslutninger som Rådet
skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i
komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter
ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke avgi
stemme.

Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de er i
samsvar med komiteens uttalelse.

Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal Kommisjonen
omgående fremlegge for Rådet et forslag til tiltak som skal treffes.
Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble fremlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene, med mindre Rådet med simpelt flertall har
forkastet tiltakene.
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VEDLEGG

Sammendrag av handlingslinjene

RETNINGSLINJER FOR EN HANDLINGSPLAN PÅ OMRÅDET
INFORMASJONSSYSTEMERS SIKKERHET

INNLEDNING

Handlingsplanen skal ha som målsetting å utvikle overordnede strategier med sikte på å tilby brukere og
produsenter av elektronisk lagret, behandlet og overført informasjon tilfredsstillende beskyttelse av
informasjonssystemer mot tilfeldige eller tilsiktede trusler.

Handlingsplanen skal ta hensyn til samt utfylle det verdensomspennede standardiseringsarbeidet som
er igangsatt på dette området.

Den skal omfatte følgende handlingslinjer:

- utvikling av en strategisk ramme for informasjonssystemers sikkerhet,

- kartlegging av behov med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet hos brukere og tjenesteytere,

- utarbeidelse av løsninger for å dekke visse kortsiktige og langsiktige behov hos brukere, leverandører
og tjenesteytere,

- utarbeidelse av spesifikasjoner, standardisering, vurdering og sertifisering med hensyn til
informasjonssystemers sikkerhet,

- teknologisk og driftsmessig utvikling på området informasjonssystemers sikkerhet,

- innføring av sikkerhet i informasjonssystemer.

Handlingsplanen skal gjennomføres av Kommisjonen, i nær tilknytning til tilsvarende tiltak i
medlemsstatene og i samsvar med fellesskapstiltak i forbindelse med forskning og utvikling på området.
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1. Handlingslinje I - utvikling av en strategisk ramme for
informasjonssystemers sikkerhet

1.1. Problem

Informasjonssystemers sikkerhet er anerkjent som et grunn-
leggende, nødvendig behov i et moderne samfunn. Elek-
troniske informasjonstjenester krever en sikker tele-
kommunikasjonsinfrastruktur, sikker maskin- og
programvare, samt sikker bruk og forvaltning. Det er
nødvendig å innføre en overordnet strategi som tar hensyn
til alle sider ved informasjonssystemers sikkerhet og som
hindrer bruk av forskjellige metoder. Enhver sikkerhets-
strategi for elektronisk behandlet informasjon må ta hensyn
til ethvert samfunns ønske om effektivitet og om å beskytte
seg selv i en verden som er i rask forandring.

1.2. Målsetting

Det må opprettes en strategisk ramme for å forene sosiale,
økonomiske og politiske målsettinger med de tekniske,
driftsmessige og lovgivningsmessige valg Fellesskapet står
overfor i en internasjonal sammenheng. Aktører innen
sektoren som arbeider for å utvikle en felles oppfatning og
en omforent strategisk ramme, må finne frem til den fine
balansen som eksisterer mellom ulike hensyn, målsettinger
og begrensninger. En slik balanse er en forutsetning for å
forene motstridende interesser og behov, både med hensyn
til utarbeidelsen av en politikk og med hensyn til industri-
utviklingen.

1.3. Status og utviklingstrekk

Situasjonen preges av en økende erkjennelse av behovet
for handling. I mangel av et initiativ for å samordne
innsatsen, er det imidlertid svært sannsynlig at spredte tiltak
innen forskjellige sektorer vil skape en situasjon med indre
motstrid som gradvis vil føre til alvorlige rettslige, sosiale
og økonomiske problemer.

1.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Innenfor en slik felles ramme vil det måtte tas stilling til
risikoanalyse og risikostyring med hensyn til informasjons-
tjenesters og beslektede tjenesters sårbarhet, harmonisering
av lover og forskrifter med hensyn til misbruk og gal bruk
av datamaskiner og telekommunikasjoner, administrative
infrastrukturer, herunder sikkerhetspolitikk, og hvordan de
effektivt kan innføres av forskjellige industrier og næringer,
samt problemer av samfunnsmessig og privat art (f.eks.
anvendelsen av identifiseringssystemer, originalitets-
kontrollsystemer, ikke-fornektingssystemer og eventuelt
autorisasjonssystemer i et demokratisk miljø).

Det må gis klare retningslinjer for utvikling av fysiske og
logiske arkitekturer for sikre distribuerte informasjons-
tjenester, av standarder, retningslinjer og definisjoner for
garantert sikre produkter og tjenester, av pilotprosjekter og
prototyper med sikte på å fastslå om de forskjellige admin-
istrative strukturer er gjennomførbare, samt av arkitekturer
og standarder knyttet til behovene innen særskilte sektorer.

For å øke brukernes interesse for sikkerhet innen området
informasjonsteknologi (IT), må det skapes en større
bevissthet rundt dette spørsmålet.

2. Handlingslinje II - kartlegging av behov med hensyn til
informasjonssystemers sikkerhet, hos brukere og
tjenesteytere

2.1. Problem

Informasjonssystemers sikkerhet er en klar forutsetning for
integritet og pålitelighet i forbindelse med forretnings-
orienterte EDB-systemer, opphavsrett og fortrolighet. Dette
fører uunngåelig til en vanskelig balansegang, og noen
ganger valg, mellom støtte til fri handel på den ene side og
vern av privatlivet og opphavsretten på den annen side.
Valg og kompromisser må gjøres på grunnlag av en samlet
erkjennelse av behovene og av virkningen av de valg som
gjøres med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet for
å tilfredsstille behovene.

Brukernes behov omfatter sikkerhetsfunksjoner i
informasjonssystemer som henger sammen med tekno-
logiske, driftsmessige og reguleringsmessige forhold. En
systematisk undersøkelse av sikkerhetsbehovene i for-
bindelse med informasjonssystemer er derfor en vesentlig
del av utarbeidelsen av hensiktsmessige og effektive tiltak.

2.2. Målsetting

Målsettingen er å fastslå hvilken type behov brukere og
tjenesteytere har, og behovenes særtrekk samt forhold til
tiltak på området informasjonssystemers sikkerhet.

2.3. Status og utviklingstrekk

Det er til nå ikke gjort noen samlet innsats for å fastslå
hovedaktørenes behov - behov som er i rask utvikling og
endring - med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet.
Fellesskapets medlemsstater har fastslått behovet for å
harmonisere nasjonal virksomhet (særlig «kriteriet for
vurdering av IT-sikkerhet»). Det er svært viktig med
ensartede vurderingskriterier og regler for gjensidig
godkjenning av vurderingssertifikater.
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2.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Som grunnlag for en enhetlig og oversiktlig behandling av
sektoraktørenes behov, er det nødvendig å komme frem til
en felles klassifisering av brukerbehov og deres sammen-
heng med gjennomføringen av sikkerhet i informasjons-
systemer.

Det er også viktig å fastslå behovene for lovgivning,
forskrifter og regler på bakgrunn av en vurdering av
utviklingstrekk i tjenestenes særtrekk og teknololgi, å finne
frem til alternative strategier for å nå målsettingene gjennom
bruk av administrative, tjenestemessige, driftsmessige og
tekniske bestemmelser, og å vurdere effektivitet, bruker-
vennlighet og kostnader i forbindelse med alternative valg
og strategier på området informasjonssystemers sikkerhet,
for brukere, tjenesteytere og operatører.

3. Handlingslinje III - utarbeidelse av løsninger for å dekke
visse kortsiktige og langsiktige behov hos brukere,
leverandører og tjenesteytere

3.1. Problem

Det er i dag mulig å beskytte datamaskiner effektivt mot
uautorisert adgang fra utenforstående ved hjelp av
«isolasjon», dvs. anvendelse av tradisjonelle tiltak av
organisasjonsmessig og fysisk art. Dette gjelder også for
elektroniske kommunikasjoner innenfor en lukket
brukergruppe i et dedikert nett. Situasjonen er en helt annen
dersom informasjonen deles mellom brukergrupper eller
utveksles via et offentlig eller allment tilgjengelig nett. I
slike tilfeller er verken teknologien, terminalene og
tjenestene eller de tilhørende standarder og prosedyrer
tilstrekkelig utviklet til at det kan oppnås et tilsvarende
sikkerhetsnivå for informasjonssystemene.

3.2. Målsetting

Målsettingen må være på kort varsel å kunne tilby løsninger
som tilfredsstiller de mest påtrengende behov hos brukere,
tjenesteytere og produsenter. Dette innebærer bruk av felles
vurderingskriterier for IT-sikkerhet. Kriteriene bør utformes
slik at de er åpne for fremtidige behov og løsninger.

3.3. Status og utviklingstrekk

Enkelte brukergrupper har utviklet teknikker og prosedyrer
spesielt til eget bruk, som særlig tilfredsstiller behovet for
originalitetskontroll, integritet og ikke-fornekting. Vanligvis
benyttes magnetkort og smartkort. Noen av gruppene
benytter mer eller mindre sofistikerte kryptografiske
teknikker. Dette fører ofte til at det må innføres
brukergruppespesifikke «myndigheter». Det er imidlertid
vanskelig å generalisere disse teknikkene og metodene med
sikte på å tilfredsstille behovene i et åpent miljø.

ISO arbeider med OSI-informasjonssystemsikkerhet (ISO
DIS 7498-2), noe også CCITT gjør i forbindelse med X
400. Det er også mulig å legge inn sikkerhetssegmenter i
meldingene. Originalitetskontroll, integritet og ikke-
fornekting blir behandlet som en del av meldingene
(EDIFACT) og også som en del av X 400 MHS.

Den juridiske ramme for elektronisk datautveksling (EDI)
er ennå ikke fastsatt. Det internasjonale handelskammer
har utgitt ensartede regler for utveksling av kommersielle
data via telenett.

Flere land (f.eks. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og
USA) har utviklet eller er i ferd med å utvikle kriterier for
vurdering av påliteligheten i IT- og telemommunikasjons-
produkter og -systemer, samt tilhørende prosedyrer for å
gjennomføre vurderingene. Kriteriene er utviklet i
samarbeid med nasjonale produsenter og vil føre til et
økende antall pålitelige produkter og systemer, i første
omgang enkle produkter. Opprettelsen av nasjonale
organisasjoner som skal gjennomføre vurderingene og
utstede sertifikatene, vil fremme denne utviklingen.

Bestemmelser på området fortrolighet anses av de fleste
brukere som mindre viktig i øyeblikket. Det er imidlertid
sannsynlig at situasjonen vil endre seg i fremtiden, når
avanserte kommunikasjonstjenester, særlig mobiltjenester,
er blitt mer utbredt.

3.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Det er viktig at det så snart som mulig utvikles prosedyrer,
standarder, produkter og verktøy som er i stand til å
garantere sikkerheten i både informasjonssystemer som
sådan (datamaskiner og ytre enheter) og i offentlige
kommunikasjonsnett. Originalitetskontroll, integritet og
ikke-fornekting bør få høy prioritet. Det bør gjennomføres
pilotprosjekter for å avgjøre om de foreslåtte løsningene
er de beste. Løsninger med hensyn til prioriterte behov i
forbindelse med EDI undersøkes under TEDIS-
programmet innenfor den generelle rammen av denne
handlingsplanen.

4. Handlingslinje IV - utarbeidelse av spesifikasjoner,
standardisering, vurdering og sertifisering med hensyn
til informasjonssystemers sikkerhet

4.1. Problem

Behovet for sikkerhet i forbindelse med informasjons-
systemer gjelder på alle områder, og spesifikasjoner og
standarder er derfor av avgjørende betydning. Fraværet av
felles standarder og spesifikasjoner for IT-sikkerhet kan
bety en alvorlig hindring for utviklingen av informasjons-
baserte prosesser og tjenester i hele økonomien og i
samfunnet. Det er behov for tiltak som kan øke utviklings-
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hastigheten og bruken av teknologi og standarder på
beslektede områder, områder som er kritiske for brukere,
industri og offentlig virksomhet, innen kommunikasjon og
datanett.

4.2. Målsetting

Det er behov for tiltak som kan bidra til å støtte og realisere
særskilte sikkerhetsfunksjoner på de generelle områdene
OSI, ONP, ISDN/IBC og nettverksdrift. Teknikker og
metoder som er nødvendige i forbindelse med verifisering,
herunder sertifisering som fører til gjensidig godkjenning,
er uløselig forbundet med standardisering og spesifisering.
Internasjonalt vedtatte løsninger skal støttes dersom det er
mulig. Det bør også oppmuntres til utvikling og bruk av
datasystemer med innebygde sikkerhetsfunksjoner.

4.3. Status og utviklingstrekk

Særlig USA har truffet viktige tiltak for å løse problemer i
forbindelse med informasjonssystemers sikkerhet. I Europa
behandles temaet innenfor ETSI og CEN/Cenelec, i
forbindelse med standardiseringsarbeidet på IT- og
telekommunikasjonsområdet, som en forberedelse til
CCITT og ISOs arbeid på området.

På grunn av økende bekymring skjer det en rask
intensivering av arbeidet i USA, og både leverandører og
tjenesteytere øker sin innsats på området. I Europa har
Frankrike, Tyskland og Det forente kongerike startet
tilsvarende virksomhet uavhengig av hverandre, men en
samlet innsats av den type som finner sted i USA, vokser
bare langsomt frem.

4.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

Innen sektoren informasjonssystemers sikkerhet er det en
naturlig, nær sammenheng mellom lovgivningsmessige,
driftsmessige, administrative og tekniske aspekter. Lover
og forskrifter må gjenspeiles i standardene, og bestemmelser
om informasjonssystemers sikkerhet må på en kontrollerbar
måte være i samsvar med standarder, lover og forskrifter.
Lover og forskrifter vil i mange henseender kreve at
spesifikasjoner går ut over de vedtatte grenser for
standardisering, ved at de omfatter atferdsregler. Behov for
standarder og atferdsregler finnes på alle områder av
informasjonssystemers sikkerhet, og det må skilles klart
mellom behovet for beskyttelse i samsvar med
sikkerhetsmålsettingene og enkelte av de tekniske behovene
som kan overlates til kompetente europeiske
standardiseringsorganer (CEN/Cenelec/ETSI).

Spesifikasjoner og standarder må omfatte områder i
forbindelse med sikkerhetstjenester for informasjons-
systemer (originalitetskontroll av personer og foretak, ikke-
fornektingsprotokoller, rettslig bindende elektronisk bevis,

autorisasjonskontroll), disse områdenes kommunikasjons-
tjenester (respekt for privatlivets fred i forbindelse med
bildekommunikasjon og mobilkommunikasjon for tale og
data, beskyttelse av data-og bildebaser, sikkerhet i
forbindelse med integrerte tjenester), områdenes
kommunikasjons- og sikkerhetsledelse (offentlig/privat
nøkkelsystem for bruk i åpne nettverk, beskyttelse av
nettverksdrift, beskyttelse av tjenesteytere), samt områdenes
sertifisering (beskyttelseskriterier og -nivåer, prosedyrer for
sikkerhetsbeskyttelse av sikre informasjonssystemer).

5. Handlingslinje V - teknologisk og driftsmessig utvikling
på området informasjonssystemers sikkerhet,

5.1. Problem

Systematisk forskning og teknologisk utvikling for å
komme frem til økonomisk levedyktige og driftsmessig
tilfredsstillende løsninger på en rekke eksisterende og
fremtidige behov i forbindelse med informasjonssystemers
sikkerhet, er en forutsetning for utviklingen av tjeneste-
markedet og av konkurranseevnen i den europeiske
økonomi som helhet.

All teknologisk utvikling på området informasjons-
systemers sikkerhet vil måtte omfatte både datamaskin-
sikkerhet og kommunikasjonssikkerhet, ettersom de fleste
av dagens systemer er distribuerte, og adgang til slike
systemer skjer ved hjelp av kommunikasjonstjenester.

5.2. Målsetting

Systematisk forskning og teknologisk utvikling for å
komme frem til økonomisk levedyktige og driftsmessig
tilfredsstillende løsninger på en rekke eksisterende og
fremtidige behov i forbindelse med informasjonssystemers
sikkerhet.

5.3. Behov, valgmuligheter og prioritering

Arbeid på området informasjonssystemers sikkerhet vil
måtte omfatte utviklings- og gjennomføringsstrategier,
teknologier og integrering og verifisering.

Det strategiske forsknings- og utviklingsarbeidet vil måtte
omfatte begrepsmessige modeller for sikre systemer (sikre
med hensyn til kompromisser, ikke-autoriserte endringer
og avvisning av adgang til tjenesten), funksjonsmodeller,
risikomodeller og sikkerhetsorienterte arkitekturer.

Det teknologiorienterte forsknings- og utviklingsarbeidet
vil måtte omfatte originalitetskontroll av brukere og
meldinger (f.eks. ved hjelp av stemmeanalyse og elektronisk
underskrift), tekniske grensesnitt og krypteringsprotokoller,
adgangskontrollmekanismer og gjennomføringsmetoder for
beviselig sikre systemer.
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Verifisering og validering av de tekniske systemenes
sikkerhet, samt anvendeligheten av systemene, vil måtte
undersøkes ved hjelp av integrerings- og verifiserings-
prosjekter.

I tillegg til stadfesting og utvikling av sikkerhetsteknologien
er det nødvendig med en rekke ledsagende tiltak i for-
bindelse med utarbeidelse, vedlikehold og enhetlig bruk av
standarder, samt validering og sertifisering av IT- og
telekommunikasjonsprodukter med hensyn til produktenes
sikkerhetsegenskaper, herunder validering og sertifisering
av metoder for utforming og iverksettelse av systemene.

Fellesskapets tredje rammeprogram for forskning og
teknologisk utvikling vil kunne benyttes for å fremme
samarbeidsprosjekter på prekompetitive og prenormative
nivåer.

6. Handlingslinje VI - innføring av sikkerhet i
informasjonssystemer

6.1. Problem

Avhengig av informasjonssystemenes spesielle sikker-
hetsegenskaper vil de nødvendige funksjoner måtte legges
inn i forskjellige deler av informasjonssystemet, herunder
terminaler/datamaskiner, tjenester, nettverksdrift til
kryptografiske innretninger, smartkort, offentlige og pri-
vate nøkler osv. Enkelte av funksjonene vil sannsynligvis
være inkludert i maskin- eller programvaren som leveres
av leverandørene, mens andre kanskje utgjør en del av
distribuerte systemer (f.eks. nettverksdrift), eies av
individuelle brukere (f.eks. smartkort) eller er skaffet til veie
fra spesialiserte organisasjoner (f.eks. offentlige/private
nøkler).

De fleste sikkerhetsprodukter og -tjenester vil sannsynligvis
kunne leveres av leverandører, tjenesteytere eller operatører.
For visse funksjoner, f.eks. levering av offentlige/private
nøkler og revisjonsautorisasjon, kan det være nødvendig å
utpeke og bemyndige egnede organisasjoner.

Det samme gjelder for sertifisering av produktene,
evaluering og verifisering av tjenestens kvalitet, som er
funksjoner som må ivaretas av organisasjoner som er
uavhengige med hensyn til leverandørenes, tjenesteyternes
eller operatørenes interesser. Disse organisasjonene kan
være private eller offentlige eller gitt fullmakt av staten til å
utføre funksjonene.

6.2. Målsetting

For å lette en harmonisk innføring av informasjonssystemers
sikkerhet i Fellesskapet med sikte på å beskytte offentlige
og kommersielle interesser, er det nødvendig å komme frem

til en enhetlig fremgangsmåte for å yte slik sikkerhet.
Dersom uavhengige organisasjoner gis fullmakt, må det
fastsettes og vedtas felles funksjoner og vilkår i tillegg til
at disse funksjoner og vilkår innarbeides i regelverket.
Formålet er å komme frem til en klart definert og omforent
ansvarsfordeling mellom de forskjellige aktører på
fellesskapsplan, som en forutsetning for gjensidig
godkjenning.

6.3. Status og utviklingstrekk

På det nåværende tidspunkt er innføringen av informasjons-
systemers sikkerhet godt organisert bare innen særskilte
sektorer, og begrenser seg til å dekke særskilte behov innen
disse sektorer. Organiseringen på europeisk nivå er for det
meste uformell, og gjensidig godkjenning av verifisering
og sertifisering er ennå ikke innført utenfor lukkede
grupper. Ettersom sikkerheten i forbindelse med
informasjonssystemer stadig får økende betydning, haster
det med å komme frem til en enhetlig metode innen denne
sektor, både i Europa og internasjonalt.

6.4. Behov, valgmuligheter og prioritering

På grunn av antallet aktører som er berørt og den nære
forbindelsen til spørsmål av forskrifts- og lovgivnings-
messig art, er det særlig viktig at det oppnås enighet på
forhånd om de prinsipper som skal styre innføringen av
informasjonssystemers sikkerhet.

I forbindelse med utarbeidelse av en samordnet tilnærming
til dette spørsmålet vil det være nødvendig å ta opp
problemer i forbindelse med identifisering og spesifisering
av funksjoner som i kraft av sin egenart krever bistand fra
uavhengige (eller samarbeidende) organisasjoner. Det kan
f.eks. dreie seg om funksjoner i forbindelse med admini-
strering av et offentlig/privat nøkkelsystem.

I tillegg er det nødvendig at de funksjoner som det i
allmennhetens interesse er nødvendig å overlate til uav-
hengige (eller samarbeidende) organisasjoner, identifiseres
og spesifiseres på et tidlig tidspunkt. Det kan f.eks. dreie
seg om revisjon, kvalitetssikring, verifisering, sertifisering
og liknende funksjoner.


