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UPRAVLJANJE INTERNETA

Stališče Komisije iz njenega sporočila iz junija 2009 je mogoče povzeti v naslednjih točkah: 

a) jasno zavzemanje za „vodilno vlogo zasebnega sektorja“, kot se je izrazila Komisija; 

b) pomisleki glede nereprezentativne strukture organizacije za dodeljevanje spletnih imen in 
številk ICANN; 

c) zaskrbljenost zaradi nezadostnega nadzora mednarodne skupnosti, med drugim EU, nad 
delovanjem ICANN. 

Komisija predlaga notranjo reformo organizacije ICANN, ki bi privedla do „polne 
odgovornosti in preglednosti“; hkrati pa meni, da je potrebna nadomestitev „sedanje ureditve 
enostranskega nadzora nad ICANN in IANA [...] z alternativnim mehanizmom, ki bi 
zagotavljal večstransko odgovornost ICANN“. 

Na kratko velja omeniti, da je organizacija ICANN nepridobitna organizacija, za katero velja
kalifornijsko pravo, kar nenehno povzroča pravne zaplete. Organizacija ICANN opredeljuje 
internet kot mednarodno omrežje omrežij, ki ne pripada nobeni določeni državi, posamezniku 
ali organizaciji in kot tako služi interesom vsega sveta, ne glede na meje med državami. 

Neizogibno je, da tako nenavadna organizacija, namenjena upravljanju novega in zapletenega
sveta, sproža polemike med vpletenimi stranmi, ki so v tem primeru razpršene po celotni 
svetovni skupnosti. Mnenja o organizaciji ICANN in njeni vlogi so deljena: obstajajo tako 
njeni zagovorniki kot nasprotniki. Med slednjimi se nekateri zavzemajo za to, da bi bilo treba 
njene naloge prenesti na mednarodno organizacijo, ustanovljeno posebej za to priložnost ali ki 
že obstaja pod okriljem Združenih narodov. Ta predlog je dobro utemeljen, zlasti če izhajamo 
iz stališča, da je sistem domen „javna dobrina“, to pa je koncept, ki je v mednarodnem pravu 
dobro znan: pomeni sredstvo, ki ni predmet nacionalne suverenosti in ga uporablja 
mednarodna skupnost, ki ima zanj poseben interes. 

Na svetovnih vrhunskih srečanjih o informacijski družbi v Ženevi in Tunisu (leta 2003 in 
2005) je bilo poudarjeno, da je treba za upravljanje domen poiskati bolj nepristransko 
mednarodno organizacijo, kot je ICANN, načeto pa je bilo tudi vprašanje popolne 
privatizacije organizacije ICANN. Udeleženci so sklenili ustanoviti delovno skupino o 
upravljanju interneta, ki je v končnem poročilu predstavila štiri predloge ter poudarila, da 
položaj, ko ima v kibernetskem prostoru vsa pooblastila ena sama država, ni ustrezna rešitev. 
Razen teh izjav se države niso sporazumele o tem, kako spremeniti sedanji sistem. Da bi se 
posvetovanje lahko nadaljevalo, je bil v okviru vrhunskega srečanja o informacijski družbi 
ustanovljen forum o upravljanju interneta, ki se je izkazal kot odlično središče za razprave. Na 
zadnjem srečanju v Šarm El Šejku v Egiptu je bilo sklenjeno, da se mandat foruma podaljša, 
in znova je bilo poudarjeno – podobno kot že na prejšnjih srečanjih – da je treba poiskati 
ustrezno rešitev, da se konča trenutna prevlada Združenih držav pri upravljanju organizacije
ICANN. 

Glede na vse našteto in na stališča v mednarodni skupnosti o organizaciji ICANN sledi, da bi 
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bilo to ameriško organizacijo modro ohraniti – za kar se zavzema tudi Komisija –, zlasti ker je 
v letih svojega obstoja svoje naloge opravljala učinkovito in zadovoljivo. 

Kljub temu pa je jasno, da je treba organizacijo ICANN reformirati, da bo bolj ustrezala 
svojemu namenu. Če velja, da je kibernetski prostor območje svobode, inovacije, prožnosti in 
prilagajanja, ne moremo hkrati zahtevati, da je njen osrednji organizacijski organ, ICANN, 
okorel in neprilagodljiv. Če je internetni svet dinamičen, je treba to dinamiko prenesti tudi na 
organizacijo ICANN. 

Da bo lahko organizacija ICANN še naprej usmerjala upravljanje interneta, je potrebna njena 
temeljita reforma v skladu s smernicami, ki so jih že pred leti predlagale evropske institucije 
in ki zagotavljajo, da bo imela celotna mednarodna skupnost besedo pri odločanju in vpliv v 
njenih strukturah. Tako bi izboljšali mednarodno sodelovanje in povečali legitimnost na 
področju svetovne ureditve, ki je še posebej pomembno za celotno človeštvo. 

Pri upravljanju interneta se porajajo številni izzivi, med katerimi je tudi tveganje razdrobitve 
svetovnega omrežja na nacionalna omrežja – na to nevarnost že opozarjajo dogodki na 
Kitajskem in v Iranu – če se sedanji sistem upravljanja ne bo razvil in spremenil.

II

Poročevalec zato predlaga, da se Evropski parlament osredotoči na naslednje vidike: 

1. Internet je „svetovna javna dobrina“, zato njegovo upravljanje in nadzor, ki ju enostransko 
izvaja ena sama država, sprožata številne in utemeljene kritike. 

2. Evropska unija mora oblikovati strategijo, v kateri bo povzela svoje enotno stališče glede 
temeljnih vidikov upravljanja interneta in ki jo bo lahko odločno zastopala na mednarodnih 
forumih ter v dvostranskih odnosih z ZDA. 

3. Parlament podpira pozitivno stališče Komisije glede sedanjega modela upravljanja, ki 
temelji na vodilni vlogi zasebnega sektorja. Svojo podporo mora pogojevati s tem, da se 
odpravijo pomanjkljivosti pri nekaterih vidikih delovanja in sestave organizacije ICANN. 

4. Stališče glede organizacije ICANN: 

a) Nadzor in odgovornost: sprejetje izjave o potrditvi zavez med organizacijo ICANN in 
vlado ZDA novembra 2009 je bil korak naprej k uresničitvi dveh načel, ki sta za EU 
temeljnega pomena – internacionalizaciji interneta in priznanju njegovega „javnega 
interesa“. Novi dogovor uvaja nadzorni mehanizem (odbore za pregled) na osnovnih 
področjih upravljanja interneta, kot so preglednost in odgovornost, stabilnost in varnost 
omrežja, konkurenca in varstvo potrošnikov. Čeprav je sporazum velikopotezen in 
obetaven, se bo šele sčasoma pokazalo, kako se uresničuje. Evropske institucije morajo
dejavno sodelovati pri izvajanju in razvoju novega dogovora ter skrbeti, da bo sestava 
odborov za pregled odsevala geografsko raznolikost, spoštovala neodvisnost članstva in se 
izogibala vsem oblikam navzkrižja interesov. To je nujno, da se zagotovi legitimnost, 
neodvisnost in nepristranskost novega organa v mednarodni skupnosti. Razmisliti je treba 
tudi o evropski udeležbi v odborih za pregled, najverjetneje o enem sedežu za Komisijo. 
Prav tako se je treba zavzeti za ustrezno zastopanost vladnega svetovalnega odbora v teh 



PE438.468v01-00 4/5 DT\803681SL.doc

SL

odborih. Priporočila, ki jih bodo pripravili odbori za pregled, bo moral upravni odbor 
organizacije ICANN spoštovati, če jih ne bo, pa bo moral svojo odločitev ustrezno 
utemeljiti. Za takšne primere je treba predvideti pritožbeni mehanizem, ki bi lahko bil na 
primer mednarodna arbitraža. 

b) Demokratična udeležba v dejavnostih organizacije ICANN: zagotoviti je treba zastopanost 
vseh interesnih skupin v svetu interneta (vlade, združenja, podjetja, uporabniki,…). Pri tem 
je še posebej pomemben vladni svetovalni odbor, saj je sredstvo, prek katerega lahko vlade 
nadzirajo sprejetje internega pravilnika organizacije ICANN. Zaradi tega se je treba 
dogovoriti, kdo je upravičen do članstva v tem odboru, kar pa je sporno vprašanje, saj 
utegne udeležba nedemokratičnih držav z vrednotami, ki se močno razlikujejo od 
evropskih, ogroziti ohranjanje „evropskega pravnega reda“. Premisliti je treba tudi o 
postopku odločanja v vladnem svetovalnem odboru, nezavezujoči naravi njegovih 
priporočil ter mehanizmih reševanja sporov v primeru nesoglasja med svetovalnim in 
upravnim odborom. 

Navsezadnje je treba še naprej zagotavljati nacionalno raznolikost članov najvišjega 
vodstva organizacije ICANN. 

c) Financiranje: sedaj se večina sredstev zbere s prispevki ZDA, pa tudi s pristojbinami za 
registracijo domen in generičnih vrhnjih domen (gTLD). Zaželeno bi bilo, da se omogoči 
tudi financiranje iz drugih virov za zagotovitev njihove raznolikosti in preprečitev 
nezaželenih prevladujočih položajev.

5. Forum o upravljanju interneta se je izkazal za zelo uspešnega. Njegova odprta narava, 
prilagodljivost, široka udeležba različnih vpletenih sektorjev in razvoj upravljavske „družine” 
(Eurodig, nacionalni in regionalni forumi) predstavljajo enkraten in primeren model (razprava 
brez omejitev) za novo področje, kakršno je internet. Evropski parlament se zavzema za 
njegovo nadaljnje delovanje.

Nekatere vidike bi bilo treba izboljšati, med drugim:

– udeležbo držav v razvoju, zlasti financiranje te udeležbe,
– prepoznavnost v medijih,
–  notranje delovanje letnih srečanj foruma (zmanjšanje števila sočasnih srečanj, vzpostavitev 

trdnega okvira, ki bo olajšal udeležbo z vsega sveta in okrepil večjezičnost),
– usklajevanje z nacionalnimi in regionalnimi forumi, ki že tvorijo „družino“, kjer potekajo 

razprave o upravljanju interneta, 
– okrepitev parlamentarnega sodelovanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi 
parlamenti. 

Glede srečanja v Vilni konec leta 2010 mora Evropski parlament podpreti delo Komisije ter 
prizadevanja španskega in belgijskega predsedstva.

6. Ker se bodo v naslednjih letih v zvezi z internetom po svetu pojavljale nove težave, je zelo 
pomembno, da evropske institucije nadaljujejo svoja prizadevanja – že zdaj so dejavne v 
mnogih pogledih – na vseh področjih, ki zadevajo evropske vrednote in dediščino temeljnih 
svoboščin, da bo mogoče slednje vključiti v svetovno upravljanje interneta. Napredek je treba 
doseči zlasti na naslednjih področjih: 
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– zagotavljanje pluralnega dostopa do interneta brez diskriminacije,
– zagovarjanje evropske ideje nevtralnosti interneta,
– varnostna vprašanja v zvezi z grožnjami in napadi,
– zaščita pravice državljanov do zasebnosti in reševanje vprašanj, povezanih s pristojno sodno 

oblastjo in pravom, ki se uporablja, pri odločanju, kje bo potekal sodni proces (glede na to, 
da sporazum Rim II izrecno izključuje nepogodbene spore v zvezi s pravico do zasebnosti),

– varstvo pravic intelektualne lastnine in jamstva glede dostopa uporabnikov do kulture,
– zagotavljanje svobodne konkurence,
– boj proti kriminalu, še posebej pa zaščita pravic mladoletnikov.

Pri tem je treba podpreti pobudo španskega predsedstva o pripravi evropske listine pravic 
uporabnikov interneta in njegov predlog, da se prizna peta evropska svoboščina, in sicer 
svoboden dostop do interneta. 

7. Kar zadeva organizacijo in notranje delovanje Evropske unije, bi morale evropske 
institucije izboljšati usklajevanje odnosov z organizacijo ICANN, saj ti niso vedno najbolj 
smotrni. Prizadevati si je treba, da se razjasni vloga Sveta in Komisije ter seveda vloga, ki naj 
bi jo dobil Evropski parlament. Enako velja za odnose, ki jih je treba vzpostaviti med 
evropskimi institucijami in državami članicami v vladnem svetovalnem odboru, znotraj 
Evropske unije pa tudi v skupini na visoki ravni za upravljanje interneta. 

8. Navsezadnje je treba opozoriti, da je upravljanje interneta še ena od priložnosti, da 
Evropska unija postane prepoznavna na mednarodnem prizorišču ter soglasno zastopa svojo 
vizijo in vrednote.


