EBA:s rekommendationer rörande molntjänster
Nyligen publicerade EBA ett utkast av rekommendationer rörande molntjänster
med syfte att harmonisera tillsynsmyndigheternas förhållning till molntjänster
inom EU.

Bakgrund

Vilken påverkan får förslaget?

Syftet med konsultationen är dels att
harmonisera reglerna och möjliggöra
användandet
av
molntjänster
för
tillståndspliktiga institut. Konsultationen
påverkar samtliga aktörer med tillstånd
och bygger på CEBS guidelines för utlagd
verksamhet. EBA har identifierat ett
behov av specifika riktlinjer för
användande av molntjänster då respektive
medlemsstat inom EU har tolkat och
lokalt applicerat
olika ramverk och
förhållningssätt.

Förslaget tydliggör förväntningarna på
institutionernas hantering av
molntjänster vilket underlättar tolkningar
och bedömningar av befintliga föreskrifter
och krav. Vidare gör förslaget det enklare
för instituten att använda molntjänster,
då krav finns tydligt uttryckta i förslaget:
• Kontroll av behörigheter, kryptering ,
spårbarhet samt övervakning
• Kontinuerlig riskhantering
• Formellt avtal med tydligt beskriven
rätt att genomföra revision
• Beställarkompetens
• Kontroll av förändringar
• Kontinuitetsplan och rätt att häva avtal
• Kontroll av fysisk plats för
tjänsteleveransen

Förslaget
Förslaget från EBA innehåller fem
områden
där
de
specifika
rekommendationerna utgör majoriteten
av
innehållet.
Sammanfattningsvis
fokuserar EBA på följande områden –
proportionalitetsprincipen, rätten att
genomföra revision, riskbaserade beslut
och
säkerhetslösningar,
’chain
outsourcing’ samt kontinuitetshantering.
Mycket vikt läggs inom området rätt att
revidera vilket i sin tur påverkar hela
strukturen kring hur ett institut kan
använda sig av molntjänster. Rätten att
göra revision måste vara mycket tydligt i
ett formellt avtal mellan alla parter, även
underleverantörer. Beslutet att använda
molntjänst ska vara väl analyserat och
utgå ifrån de signifikanta riskerna som
institutet identifierat. Riskerna ska
hanteras med lämpliga säkerhetsåtgärder
och kontroller, riskerna ska följas upp
frekvent och utvärderas av oberoende
part.

FCG:s tjänster
FCG kan hjälpa ditt företag med att göra
nödvändiga förändringar för att redan nu
anpassa verksamheten till EBA:s krav
rörande molnbaserad outsourcing. FCG
har många konsulter med lång erfarenhet
av hantering av operativ risk, IT-strategi
och IT-styrning samt informationssäkerhet.
Tveka inte att kontakta oss på FCG för ett
möte där vi går igenom hur vi kan hjälpa
just ditt företag.
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