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Umsögn ISNIC
um fru m va rp  t i l  laga um öryggi net- og upplýsingakerfa m ikilvæ gra innviða. 

Inngangur.

Því skal fy rs t m ótm æ lt hversu s tu ttu r fres tu r er gefinn til umsagna í Ijósi þess að s tu tt er 
lið ið  frá jó lum  og áramótum. Þá hvetur ISNIC Um hverfis- og sam göngunefnd til þess að 
skoða s já lfs tæ tt hver raunveruleg þörf Íslands er fy r ir  ja fn fyrirfe rðam ik inn  og 
kostnaðarsaman lagabálk og hér e r skyndilega kynntur. ISNIC ley fir sér að m inna á að 
aðildarlönd EU hafa m jög m ikið  um það að segja hvort, hvernig og hvaða greinar 
tilsk ipunarinna r þau innleiða. Skv. upp lýsingum  frá Centr.org höfðu aðeins 10 EU lönd 
inn le itt tilsk ipun  nr. 2016/1148 (NIS tilsk ipun ina) sl. sum ar og hvert með sínum hætti, 
enda hefur hún sæ tt m ik illi gagnrýni -  þótt ekki hafi fa rið  m ikið  fy r ir  umræðum um hana 
hérlendis -  enda um tæ knilega flók ið  og sérhæ ft mál að ræða. V issulega sta far okkur 
öllum  ógn af netsvikum  og -árásum, en margt í frum varp inu orkar tvím æ lis svo ekki verði 
dýpra í árinni tekið.

Tilefni frumvarpsins er svokölluð NlS-tilskipun Evrópusambandsins, samt sem áður er 
frumvarpið að mörgu leyti mun veigameira og setur þyngri skyldur og byrðar varðandi neteftirlit 
en tilskipunin gerir og án þess að rök séu færð fyrir þörf á þyngra eftirliti með netumferð á 
Íslandi, en í löndum Evrópusambandsins (sem auðvitað er öfugt farið, t.d. vegna smæðarinnar).

Þá lítur út fyrir að ríkið (eftirlitsaðlinn og höfundur frumvarpsins) ætli sér með frumvarpinu að 
yfirtaka stóran hluta af þeim markaði, sem einkafyrirtæki á sviði netöryggis og -eftirlits sjá um, 
með því að hvetja eða skylda (í tilviki fjarskiptafyrirtækja) hlutaðeigandi til að gera 
þjónustusamninga við ríkisrekna eftirlitsaðilann. ISNIC hefur ekki fundið slíku ákvæði, þ.e.a.s. 
hvorki hvatningu né skyldu til að gera saminga við ríkisrekna eftirlitsstofnun, stað í 
NIS-tilskipuninni (enda fyrirfinnst hún ekki). ISNIC hvetur nefndarmenn og Alþingi til að skoða 
þetta betur. Þá eru fjárhæðirnar sem nefndar eru, í mjög einfaldri og grófri kostnaðargreiningu, í 
engu samræmi við smæð og lítið umfang innlends netmarkaðar.

Internet á Íslandi hf, ISNIC, er virkur meðlimur í CENTR, samtökum rekstraraðila höfuðléna, 
einkum í Evrópu (The Concil of European National Top Level Domain Registries), sem nú telur 
um 55 meðlimi í Evrópu, auk rekstraraðila í Ástralíu, Íran, Ísrael, Japan og Canada. CENTR 
samtökin komu, ásamt sérfræðingum nokkurra meðlima þess, að gerð þess hluta



NIS-tilskipunarinnar sem fjallar um öryggi rekstraraðila landshöfuðléna. Umsögn CENTR (sjá 
hlekk neðst) var höfð til hliðsjónar við skrif þessarar umsagnar.

Meðlimir CENTR, þ.m.t. ISNIC, líta og hafa ætíð litið á öryggismál sem forgangsmál. Þess 
vegna fagnar ISNIC NIS-tilskipuninni sem slíkri og markmiði hennar, sem er að efla 
ö rygg isv itund fyrirtækja og almennings, auka traust og samstarf milli landa, auka traust og 
samstarf milli stofnana, auka samstarf milli CERT hópa (netöryggissveita) og síðast en ekki síst 
milli rekstraraðila netkerfa innanlands sem utan. Svona er þetta orðað í tilskipuninni. Orðið 
öryggisvitund er hér lykilatriði. Hún verður ekki aukin með íþyngjandi lögum, heldur aðeins með 
meiri fræðslu og aukinni almennri þekkingu á hættunum, sem vissulega leynast á netinu.

ISNIC bendir löggjafanum góðfúslega á að frumvarpið er mun umfangsmeira að innihaldi og 
ólíkt NIS-tilskipuninni. Hún kveður á um létt efltirlit sem framkvæmt skuli eftir á, sbr. 60. 
formálslið hennar. Tilvitnun hefst: Digital service providers should be subject to light-touch and 
reactive ex post supervisory, justfied by the nature of their service and operations. Sem dæmi 
um mismunandi umfang tilskipunarinnar og frumvarpsins, þá eru orðskýringarliðir hennar 19 að 
tölu, en íslenska frumvarpið inniheldur 29 orðskýringarliði. Þá er texti NIS-tilskipunarinnar fremur 
einfaldur og jákvæður gagnvart aðilum hennar, enda er henni ætlað að efla öryggisvitund og 
samstarf aðildarríkja og virka hvetjandi á hlutaðeigandi fyrirtæki til langs tíma. Texti íslenska 
frumvarpins er hins vegar skrifaður á þungu stofnanatungumáli og einstaka greinar þess 
skrifaðar í skipandi stíl í stað hvetjandi (dæmi, 1. málsgr. 12. gr.). Frumvarpið mætti að ósekju 
taka meira mið af uppruna sínum, Directive (EU) 2016/1148 og vera skrifað á einfaldari og 
skiljanlegri íslensku.

Kostnaður á kostnað ofan.
ISNIC óttast mjög að nýjar kröfur um tilkynningar og skýrslugerð, með tilheyrandi 
viðbótarkostnaði, muni reynast smáum íslenskum netþjónustufyrirtækjum fjötur um fót með 
tilheyrandi fækkun þeirra og flutningi á stafrænni þjónustu út fyrir landsteinanna. ISNIC bendir á 
að í fáum atvinnugreinum er jafnmikil samkeppni og jafnauðvelt að flytja þjónustuna út fyrir 
landsteinana. Þetta á sérstaklega við um vef- og lénahýsingu (DNS þjónustu), sem í síauknum 
mæli færist út úr landinu, eins og sjá má í talnasafni ISNIC undir liðunum „markaðshlutdeild 
hýsingaraðila", en þar trjónir nú bandarískt fyrirtæki í öðru sæti. Þá bendir ISNIC jafnframt á að 
landshöfuðlénið ‘.is’ hefur vaxið og dafnað í 30 ár, án afskipta eftirlitsaðila og hefur, þrátt fyrir 
það, mælst vera eitt af öruggustu höfuðlénum heims. ISNIC hefur frá upphafi verið svokallað 
„self-regulated body", rétt eins og fjölmörg systurfyrirtæki þess um víðan völl s.s. í Japan, 
Bandaríkjunum, Bretlandi, Þýskalandi, Austurríki og Írlandi. NIS tilskipunin sem slík hefur fengið 
á sig mikla gagnrýni, eins og áður hefur komið fram, og þegar tekið breytingum frá 2016, sem 
ekki sér stað í frumvarpinu. Þá hefur langt innan við helmingur aðildarríkjanna innleitt 
tilskipunina og óvíst hvort þau geri það, nema þá til málamynda, eins og títt ku vera um EU 
tilskipanir sem þessa.

Ný og illskiljanleg orðasambönd s.s. „stafrænir þjónustuveitendur" og „stafræn grunnvirki" eru 
notuð í íslenska frumvarpinu, í stað þess að nota ágæt orð eins og „fyrirtæki" eða „félög", eins



og gert er í tilskipuninni. ISNIC grunar að þetta sé gert til þess að undanskilja örlítil og lítil 
fyrirtæki, eins og t.d. bæði ISNIC og 1984 ehf. (stærsti vefhýsingaraðili landsins) eru skv. lögum 
um bókhald. Á þessa staðreynd er sérstklega bent hér, eðli málsins samkvæmt. Þá skal 
löggjafanum einnig bent á að það er íslenskra stjórnvalda að ákveða hvaða þjónustur verða 
skilgreindar sem „nausynlegir innviðir". Tilskipunin gerir það ekki. Í aðeins 5 löndum EU hefur 
nafnaþjónusta við lén verið skilgreind sem slík skv. Uppl. frá Centr.org sumarið 2018. Hættan er 
sú að landshöfuðlénin, sem almennt eru nokkuð vinsæl innan EU, muni láta enn meir undansíga 
í stóraukinni samkeppninni við stór bandarísk fjölþjóðafyrirtæki, og urmul nýrra höfuðléna, sem 
tilskipunin nær ekki til. Þessa sér þegar merki, t.d. hvað varðar .se, .dk, .de og .fr, sem öll fara 
nú minnkandi í fjölda léna talið. Þá hefur vöxtur ‘.is’ aldrei mælst minni en árið 2019, eða 3.2%.

Um 3. gr. G ild issvið.
Í greininni eru aðeins „örfélög" undanskilin, en ekki „lítil félög", eins og í NIS tilskipuninni og 
venja er með íþyngjandi lög. Lagt er til að þessu verði breytt til þess að vernda lítil og ný félög.

Um 6. gr. O rðskýringar.
Bent er á tvítalningu á sama hlut í 23. og 26. lið.

Um 8. gr. T ilkynn ing  t i l  netöryggissveitar.

Það kann að vera ómögulegt fyrir fyrirtæki að láta öryggissveitina vita „án tafar" þegar upp koma 
atvik. Lagt er til að í stað þess verði notað orðasambandið „svo fljótt sem verða má". 
Öryggisatvik koma oft upp á versta tíma.

Um 12. gr. E ftirlitshe im ild ir.

ISNIC gerir alvarlega athugasemd við hversu víðtæk eftirfarandi heimild í annari setningu 
annarar málsgreinar er: „Eftirlitsstjómvald getur jafnframt gert kröfu um að til þess bær 
utanaðkomandi aðili geri úttektir og prófanir og kveðið á um framvísun skjalfestra niðurstaðna 
hlutaðeigandi.“ ISNIC leggur til að hún falli út, eða verði háð því skilyrði, að áður hafi komið upp 
alvarleg eða mjög alvarlegt öryggisatvik, eða að traustar ábendingar um alvarleg atvik hafi borist 
eftirlitssjórnvaldi. Þetta er allt of opin heimild eins og hún er nú.

Mikilvægur þáttur í starfsemi ISNIC er reksturinn á RIX (Reykjavik Internet Exchange) en 
„Rixinn", eins og þjónustan er kölluð í daglegu tali, kemur í veg fyrir að innlend netumferð flæði 
um útlandasambönd að óþörfu, með tilheyrandi viðbótarkostnaði og töfum. Vert er að taka fram 
að ISNIC hefur hingað til rekið Rixinn án hagnaðarmarkmiðs, til hagsbóta fyrir innlent 
netsamfélag. Þessu er ekki þannig farið í löndunum í kring. Viðbótarkvaðir og -kostnaður kann 
að setja reksturinn í uppnám -  fjárhagslega séð. Einnig skal bent á að ekki hægt að kaupa 
netsamband í gegnum RIX (ólíkt því sem gerist víða) sem þýðir að þjónustan getur ekki talist 
„nauðsynleg þjónusta" í skilningi frumvarpsins, né heldur „mikilvægur innviður" í skilningi 
frumvarpsins, þótt vissulega sé þjónustan mikilvæg, þar sem hún eykur hraða og dregur úr 
kostnaði innlendrar netumferðar. Sjá nánar á www.rix.is.

http://www.rix.is


Frumvarpið gerir ráð fyrir að Rixinn sé nauðsynlegur innviður (sem hann er ekki) og að 
eftirlitsaðilinn fái heimild til að setja upp búnað hjá rekstraraðilanum (ISNIC), sem hlustar á 
(tekur upp) netumferð sem um hann flæðir. Þessu hafnar ISNIC alfarið og mun leggja 
þjónustuna niður í núverandi myndi (sem non-profit) verði framkvæmd laganna túlkuð með 
þessum hætti af eftirlitsaðila, eða skv. reglugerð.

•  Í fyrsta lagi hafnar ISNIC þessu af prinsipp-ástæðum og með hliðsjón af eigin 
upplýsingastefnu og trúverðugleika félagsins og landshöfuðlénsins .is og því netfrelsi 
sem landið er þekkt fyrir.

•  Í öðru lagi vegna þess að þjónusta nettengipunkta, sem reknir eru á sömu forsendum og 
RIX, er ekki nauðsynleg til þess að umferð flæði milli aðila sem þeim tengjast. Lokist 
Rixinn, þá leitar umferð milli aðila annað á sjálfvirkan hátt. Þess vegna ætti Rixinn ekki 
að teljast til nauðsynlegrar þjónustu.

•  Í þriðja lagi hafnar ISNIC hugmyndum um sjálfvirkt og viðvarandi neteftirlit vegna þess að 
tæknilega ómögulegt er að koma á sjálfvirku stöðugu eftirliti með netumferð, með því að 
tengja búnað við Rixinn eins og hann er. Slík hlustun myndi eyðileggja rekstur RlX.is, 
sem byggir á afar afkastamiklum tengingum, en gegn mjög lágu aðildargjaldi.

•  Í fjórða lagi gengur ákvæði frumvarpsins (þótt mildað hafi verið frá fyrstu drögum) gegn 
NlS-tilskipuninni, þveröfugt við það sem segir í skýringum með frumvarpinu. Sjá 60. 
formálslið tilskipunarinnar, sem gerir ráð fyrir að eftirlit verði léttvægt (e. light touch) og 
skuli viðhaft eftir að atvik koma upp (e. reactive ex-post).

Sú fullyrðing í umfjöllun sem víða er að finna í greinargerð um frumvarpið, um að ákvæði 
stöðugs eftirlits sé til staðar svo netöryggissveitin geti sinnt hlutverki sínu er röng. Í viðauka I 
undir lið 2 (a)(i) stendur á ensku: monitoring incidents at a national level og undir lið (ii) providing 
early warning, alerts... about risks and incidents. Þetta þýðir á íslensku, að mati ISNIC, að 
fylgjast [skuli] með atvikum og senda snemma (ekki samtímis) út aðvaranir um atvik og áhættur. 
Að mati ISNIC felst ekki í þessu heimild til að fylgjast með netumferð, hvorki almennt né stöðugt 
allan sólarhringinn eins og frumvarpshöfundur leggur til. Það að segja nú (í nýjustu útgáfu 
frumvarpsins) „að eftirlitsaðila sé heimilt að óska eftir að setja slíkan búnað upp" býður hættunni 
heim -  eins og dæmin sanna. Þvert á móti ætti að banna slíka hegðun (eftirlit), nema í 
undantekningartilvikum.

ISNIC hefur leitað eftir raunverulegum dæmum innanlands um þörfina fyrir stöðugt eftirlit með 
netumferð, án árangurs. Allir sem til þekkja vita hvernig umræðan var í aðdraganda 
NlS-tilskipunarinnar. Ákvæði, líkt og haldið er fram í greinargerð frumvarpsins að finna mætti í 
tilskipuninni, hefði aldrei verið samþykkt af CENTR, eða netsamfélaginu í Evrópu, sem haft var 
með í ráðum við gerð hennar, eins og áður hefur komið fram. Hér verða konur og menn að 
staldra við og spyrja sig hvernig frumvarp sem þetta er tilkomið og hvernig þau lög myndu 
reynast, yrði frumvarpið samþykkt, í höndunum á vondum stjórnvöldum? Við megum ekki gera 
ráð fyrir því að alltaf verði góð stjórnvöld við líði á Íslandi. En til þess eru lögin, að vernda okkur 
þegnana gegn vondum stjórnvöldum.



ISNIC sendi Patrik Fállstrom, tæknilegum framkvæmdastjóra Netnod í Stokkhólmi, og þekktum 
stjórnanda í alþjóðlega netsamfélaginu til margra ára, spurningar 9. ágúst sl. um hvort 
internet-tengipunktur Netnod (sá stærsti á Norðulöndum) heyrði undir NlS-tilskipunina, og hvort 
Netnod þyrfti að hýsa búnað frá eftirlitsaðila, sem hlustaði á netumferðina um hann, eins og gert 
er ráð fyrir í 7. gr. frumvarpsins. Skemmst er frá því að segja að Patrik sendi strax eftirfarandi 
svar, sem birt er hér með hans leyfi (hann hringdi reyndar í mig í kjölfarið, steinhissa).

Tilvitnun hefst (að sjálfsögðu með leyfi Patriks).
„In Sweden the implementation just like the directive say that services covered by the 
implementation of the Electronic Communications Directive 2002/58/EC. ^ s  IX :es are 
covered in Sweden, it is excluded from the implementation of the NIS directive.

I  am curious though, what part of the NIS directive do give the right for the regulator to 
investigate the traffic? In  Sweden traffic (and traffic patterns) is still to be kept secret 
according to implementation of 2002/58/EC  and the right for law enforcement (for 
example) to investigate it is implemented as exceptions.

Patrik Faltström
Technical Director and Head of Security"
Netnod.se 
T ilv itnun lýkur.

ISNIC hvetur eindregið til að viðeigandi breytingar verði gerðar á frumvarpinu og að „tengi- og 
skiptipunktar (Reykjavik Internet Exchange (RIX), eins og hann er) verði ekki skilgreindur sem 
rekstraraðili nauðsynlegrar þjónustu, sbr. 5. gr. frumvarpsins, og vísar þar til ákvæða 2. liðar a 
og c í 5. gr. NlS-tilskipunarinnar, um að þjónustan þurfi að vera nauðsynleg í þjóðfélaginu, liður 
(a), um að atvik verði að valda verulegum truflunum, liður (c). Hvorugt er að mati ISNIC fyrir 
hendi varðandi RIX. ISNIC sér heldur ekki að NlS-tilskipunin heimili almennt og stöðugt eftirlit 
með netumferð. ISNIC hvetur þingmenn þvert á móti til að setja inn nýtt öryggisákvæði, sem 
bannar slíkt eftirlit með netumferð, nema þá í undantekningartilfellum, sem byggjast á neyð, og 
gegn sérstöku leyfi ef t.d. þjóðaröryggi telst ógnað.

Um 16. gr.
ISNIC vekur athygli á því að frumvarpshöfundur virðist einkum hafa horft til Danmerkur 
varðandi hlutverk netöryggissveitarinnar sbr. Þessa setningu: „Þá er horft til danskrar löggjafar 
um þarlenda netöryggissveit.“ ISNIC bendir á að einmitt herríkið Danmörk, eitt Norðurlandanna, 
hefur lengi sætt gagnrýni þegar kemur að svo kölluðu netfrelsi, eða net neutrality, eins og það er 
kallað. Ísland hefur á undanförnum árum aftur á móti, ólíkt Danmörku, getið sér gott orðspor 
fyrir netfrelsi. Nýlegur dómur Hæstaréttar, um lögbann á nokkur lén, sem fyrirskipaði innlendum 
netþjónustuveitendum að loka fyrir aðgang að tilteknum erlendum lénum, hefur hins vegar 
laskað það góða orðspor. Veruleg hætta er á að frumvarpið, sem hér er til umfjöllunar, muni að 
óbreyttu laska gott orðspor Íslands enn frekar.



Um netörygg issve it (aðallega gre inar 14 til 20).

ISNIC er sammála því að til að fá fram hröð og góð viðbrögð við öryggisatvikum þurfi 
upplýsingaflæði frá rekstraraðilum nauðsynlegrarþjónustu (RNÞ) að vera gott og hratt. Þó 
verður að hafa eftirfarandi grundvallaratriði í huga:

1. Að innihaldi netumferðar verði hvorki safnað né sent, heldur einungis umferðarupplýsingar 
(flow-accounting, meta-data). Þetta verður að tryggja með skýrum hætti í lögum, en þetta vantar 
alveg í frumvarpið.

2. Að aldrei verði komið upp búnaði undir stjórn 3ja aðila (í þessu tilfelli netöryggissveitar) á 
netum RNÞ. Verði það gert opnast (að sjálfsögðu) alveg nýr möguleiki á netöryggisbrotum, sem 
RNÞ hafa ekki stjórn á, t.d. ef brotist er inn í eftirlitsbúnað, sem staðsettur er á neti RNÞ. Að 
þessu leyti myndi frumvarpið óbreytt beinlínis stuðla að minna netöryggi.

Breyta þarf viðeignadi greinum frumvarpsins til að taka af öll tvímæli um þetta.

Um 17. gr. og breytingar á öðrum lögum vegna frum varpsins.

ISNIC fagnar breytingu, sem orðið hefur á orðalagi 17. greinar frumvarpsins frá því sumarið 
2018, þess efnis að Póst- og fjarskiptastofnun geti nú óskað eftir (í stað þess að hún geti krafist) 
að komið skuli upp sjálfvirkri upplýsingamiðlun á milli kerfa hlutaðeigandi mikilvægra innviða og 
netöryggissveitarinnar. Hér skal þó bent á að í kafla um nauðsynlegar breytingar á öðrum lögum 
er orðið „skulu" enn notað. Sjá undir b lið (47. gr. b.) en þar segir: „Ef Póst- og fjarskiptastofnun 
metur það nauðsynlegt skulu fjarskiptafyrirtæki og netöryggissveit gera með sér samning um 
uppsetningu og rekstur tæknilegrar vöktunarþjónustu fyrir net- og upplýsingakerfi 
fjarskiptafyrirtækisins í þeim tilgangi að greina hættur og ummerki um árásir, spillikóða og aðrar 
vísbendingar um aðstæður sem gætu skapað hættu fyrir öryggi net- og upplýsingakerfa 
fjarskiptafyrirtækja.“ Þessi lagatexti er í mótstöðu við 17. grein frumvarpsins eins og það er nú.

Fleira verður ekki tínt til í bili vegna tímaskorts, en óskað er eftir lengri umsagnarfresti þar sem 
lítil sem engin umræða hefur enn farið fram í þjóðfélaginu um þessa umdeildu tilskipun 
Evrópusambandsins. Að lokum; Afsakið villur, en tímaleysi er um að kenna :).

Virðingarfyllst,

f.h. Internet á Íslandi hf. ISNIC

Jens Pétur Jensen hagfr., 
framkvæmdastjóri og stjórnarmaður.



Umsögn CENTR um NlS-tilskipunina:
https://centr.org/members-library/library/policy-document/centr-opinion-on-the-draft-eu-nis-direct
ive.html?filtersub=CENTR%20comment
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