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***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za varnost 
omrežij in informacij (ENISA)
(KOM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0521),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0302/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. februarja 
20111,

– ob upoštevanju člena 55 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za proračun (A7-
0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o Evropski 
agenciji za varnost omrežij in informacij 
(ENISA)

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi 
Agencije Unije za varnost omrežij in 
informacij (UNISA)

                                               
1 UL C 107, 6.4.11, str. 58.
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Obrazložitev

S spremembo imena je poudarjeno, da se s to uredbo ustanavlja naslednica agencije ENISA, 
ki je bila ustanovljena z Uredbo št. 460/2004. Sprememba „evropske agencije“ v „agencijo 
Unije“ sledi tudi zgledu Sveta, ki je to spremenil v vsem besedilu.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Elektronske komunikacije, 
infrastruktura in storitve so bistven 
dejavnik gospodarskega in družbenega 
razvoja. Imajo ključno vlogo za družbo in 
so tako kot oskrba z električno energijo ali 
vodo postale nepogrešljive. Njihove motnje 
lahko povzročijo veliko gospodarsko 
škodo, zaradi česar so ukrepi za povečanje 
zaščite in odpornosti, ki naj bi zagotovili 
neprekinjenost kritičnih storitev, še toliko 
pomembnejši. Varnost elektronskih 
komunikacij, infrastrukture in storitev, 
zlasti njihova celovitost in razpoložljivost, 
je izpostavljena vedno večjim izzivom. Za 
družbo je vedno pomembnejša, 
navsezadnje tudi zato, ker lahko zaradi 
kompleksnosti sistemov, nesreč, napak in 
napadov nastanejo težave, ki imajo lahko 
posledice za fizično infrastrukturo, prek 
katere se evropskim državljanom 
zagotavljajo storitve v njihovo dobrobit.

(1) Elektronske komunikacije, 
infrastruktura in storitve so neposredno in 
posredno bistven dejavnik gospodarskega 
in družbenega razvoja. Imajo ključno vlogo 
za družbo in so tako kot oskrba z električno 
energijo ali vodo postale nepogrešljive, 
poleg tega pa so bistvene pri oskrbi z 
električno energijo in vodo ter 
zagotavljanju drugih nujnih storitev. 
Njihove motnje lahko povzročijo veliko 
gospodarsko škodo, zaradi česar so ukrepi 
za povečanje zaščite in odpornosti, ki naj 
bi zagotovili neprekinjenost kritičnih 
storitev, še toliko pomembnejši. Varnost 
elektronskih komunikacij, infrastrukture in 
storitev, zlasti njihova celovitost in 
razpoložljivost, je izpostavljena vedno 
večjim izzivom, ki se med drugim 
nanašajo na posamezne komponente 
komunikacijske infrastrukture in 
programsko opremo za njihov nadzor ter 
celotno infrastrukturo in storitve, ki se 
prek nje zagotavljajo. Za družbo je vedno 
pomembnejša, navsezadnje tudi zato, ker 
lahko zaradi kompleksnosti sistemov, 
nesreč, napak in napadov nastanejo težave, 
ki imajo lahko posledice za fizično 
infrastrukturo, prek katere se evropskim 
državljanom zagotavljajo storitve v njihovo 
dobrobit.

Or. en
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Obrazložitev

Spremembe bolje odražajo sestavne dele elektronske komunikacijske infrastrukture in njen 
širši družbeni pomen.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Predstavniki držav članic so na 
zasedanju Evropskega sveta 13. decembra 
2003 sprejeli sklep, da bo sedež Evropske 
agencije za varnost omrežij in informacij 
(ENISA), ki naj bi bila ustanovljena na 
podlagi predloga Komisije, v grškem 
mestu, ki ga bo določila grška vlada.

(4) Predstavniki držav članic so na 
zasedanju Evropskega sveta 13. decembra 
2003 sprejeli sklep, da bo sedež Evropske 
agencije za varnost omrežij in informacij 
(ENISA), ki naj bi bila ustanovljena na 
podlagi predloga Komisije, v grškem 
mestu, ki ga bo določila grška vlada. Ta je 
za sedež agencije ENISA določila 
Heraklion na Kreti.

Or. en

Obrazložitev

Da se v opisu Komisije pojasni, da je bil sedež prvotne agencije ENISA v Heraklionu. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Leta 2004 sta Evropski parlament in 
Svet sprejela Uredbo (ES) št. 460/2004 o 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost 
omrežij in informacij, da bi prispevala k 
ciljema, da se zagotovi visoka raven 
varnosti omrežij in informacij v Uniji ter 
razvije kultura varnosti omrežij in 
informacij v korist državljanov, 
potrošnikov, podjetij in javnih uprav. Leta 
2008 sta Evropski parlament in Svet 
sprejela Uredbo (ES) št. 1007/2008, s 
katero sta mandat agencije podaljšala do 

(5) Leta 2004 sta Evropski parlament in 
Svet sprejela Uredbo (ES) št. 460/2004 o 
ustanovitvi ENISA, da bi prispevala k 
ciljema, da se zagotovi visoka raven 
varnosti omrežij in informacij v Uniji ter 
razvije kultura varnosti omrežij in 
informacij v korist državljanov, 
potrošnikov, podjetij in javnih uprav. Leta 
2008 sta Evropski parlament in Svet 
sprejela Uredbo (ES) št. 1007/2008, s 
katero sta mandat agencije podaljšala do 
marca 2012. Leta 2011 sta Evropski 
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marca 2012. parlament in Svet sprejela Uredbo (ES) 
št. 580/20111, s katero sta mandat 
agencije podaljšala do 13. septembra 
2013.
______________
1 UL L 165, 24.6.2011, str. 3.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Po ustanovitvi agencije so se s 
tehnološkim, tržnim in družbeno-
gospodarskim razvojem spremenili izzivi, 
povezani z varnostjo omrežij in informacij, 
zato se jih je nadalje preučevalo in o njih 
razpravljalo. Kot odgovor na spreminjajoče 
se izzive je Unija prednostne naloge 
politike na področju varnosti omrežij in 
informacij posodobila z vrsto dokumentov, 
med drugim tudi s sporočilom Komisije iz 
leta 2006 z naslovom Strategija za varno 
informacijsko družbo – dialog, partnerstvo 
ter povečanje vpliva in moči, resolucijo 
Sveta iz leta 2007 z naslovom Strategija za 
varno informacijsko družbo v Evropi, 
sporočilom Komisije iz leta 2009 z 
naslovom O zaščiti kritične informacijske 
infrastrukture – Kako zaščiti Evropo pred 
obsežnimi kibernetskimi napadi in 
prekinitvami: izboljšati pripravljenost, 
varnost in odpornost, sklepi predsedstva 
ministrske konference o zaščiti kritične 
informacijske infrastrukture, resolucijo 
Sveta iz leta 2009 o skupnem evropskem 
pristopu do varnosti omrežij in informacij. 
Ugotovljeno je bilo, da je treba agencijo 
posodobiti in okrepiti, da bo lahko uspešno 
prispevala k prizadevanjem evropskih 
institucij in držav članic, da razvijejo 

(6) Po ustanovitvi agencije so se s 
tehnološkim, tržnim in družbeno-
gospodarskim razvojem spremenili izzivi, 
povezani z varnostjo omrežij in informacij, 
zato se jih je nadalje preučevalo in o njih 
razpravljalo. Kot odgovor na spreminjajoče 
se izzive je Unija prednostne naloge 
politike na področju varnosti omrežij in 
informacij posodobila z vrsto dokumentov, 
med drugim tudi s sporočilom Komisije iz 
leta 2006 z naslovom Strategija za varno 
informacijsko družbo – dialog, partnerstvo 
ter povečanje vpliva in moči, resolucijo 
Sveta iz leta 2007 z naslovom Strategija za 
varno informacijsko družbo v Evropi, 
sporočilom Komisije iz leta 2009 z 
naslovom O zaščiti kritične informacijske 
infrastrukture – Kako zaščiti Evropo pred 
obsežnimi kibernetskimi napadi in 
prekinitvami: izboljšati pripravljenost, 
varnost in odpornost, sklepi predsedstva 
ministrske konference o zaščiti kritične 
informacijske infrastrukture, resolucijo 
Sveta iz leta 2009 o skupnem evropskem 
pristopu do varnosti omrežij in informacij. 
Ugotovljeno je bilo, da je treba agencijo 
posodobiti in okrepiti, da bo lahko uspešno 
prispevala k prizadevanjem evropskih 
institucij, držav članic in stroke, da 
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evropsko sposobnost za odzivanje na 
izzive, ki jih prinaša varnost omrežij in 
informacij. Komisija je pred kratkim 
sprejela digitalno agendo za Evropo kot 
eno vodilnih pobud strategije Evropa 2020. 
S to celovito agendo naj bi se izkoristil in 
povečal potencial IKT, ki se bo nato 
pretvoril v trajnostno rast in inovacije. 
Večje zaupanje v informacijsko družbo je 
eden ključnih ciljev te celovite agende, v 
kateri je Komisija za to področje 
napovedala vrsto ukrepov, vključno s tem 
predlogom.

razvijejo evropsko sposobnost za odzivanje 
na izzive, ki jih prinaša varnost omrežij in 
informacij. Komisija je pred kratkim 
sprejela digitalno agendo za Evropo kot 
eno vodilnih pobud strategije Evropa 2020. 
S to celovito agendo naj bi se izkoristil in 
povečal potencial IKT, ki se bo nato
pretvoril v trajnostno rast in inovacije. 
Evropski parlament je v resoluciji z dne 
6. julija 2011 o evropskih širokopasovnih 
povezavah: naložbe v rast, ki jo poganja 
digitalizacija1 poudaril pomen varnosti 
omrežij in komunikacij. Večje zaupanje v 
informacijsko družbo je eden ključnih 
ciljev te celovite agende, v kateri je 
Komisija za to področje napovedala vrsto 
ukrepov, vključno s tem predlogom.

______________
1 P7_TA(2011)0322.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi na notranjem trgu na področju 
varnosti elektronskih komunikacij ter 
varnosti omrežij in informacij na splošno 
zahtevajo, da jih države članice in 
Komisija tehnično in organizacijsko 
različno izvajajo. Različno izvajanje teh 
zahtev lahko povzroči neučinkovitost in na 
notranjem trgu ustvari ovire. Zato je treba 
na evropski ravni ustanoviti strokovni 
center, ki bo države članice in evropske 
institucije usmerjal, jim svetoval in na 
zahtevo pomagal pri vprašanjih, ki se 
nanašajo na varnost omrežij in informacij, 
ter na katerega se bodo te lahko zanesle. 
Agencija lahko te potrebe zadovolji, če bo 
razvila in ohranila visoko raven 

(7) Ukrepi na notranjem trgu na področju 
varnosti elektronskih komunikacij ter 
varnosti omrežij in informacij na splošno 
zahtevajo, da jih države članice in 
institucije Unije tehnično in organizacijsko 
različno izvajajo. Različno izvajanje teh 
zahtev lahko povzroči neučinkovitost in na 
notranjem trgu ustvari ovire. Zato je treba 
na evropski ravni ustanoviti strokovni 
center, ki bo države članice in institucije 
Unije usmerjal, jim svetoval in pomagal pri 
vprašanjih, ki se nanašajo na varnost 
omrežij in informacij, ter na katerega se 
bodo te lahko zanesle. Agencija lahko te 
potrebe zadovolji, če bo razvila in ohranila 
visoko raven strokovnega znanja in 
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strokovnega znanja in izkušenj ter državam 
članicam, Komisiji in s tem tudi
gospodarski skupnosti pomagala pri 
izpolnjevanju pravnih in regulativnih 
zahtev, ki veljajo za varnost omrežij in 
informacij, ter tako prispevala k 
nemotenemu delovanju notranjega trga.

izkušenj ter državam članicam, 
institucijam Unije in gospodarski 
skupnosti pomagala pri izpolnjevanju 
pravnih in regulativnih zahtev, ki veljajo za 
varnost omrežij in informacij, in če bo na 
splošno pomagala pri preprečevanju 
nepotrebnih različnih zahtev, ki podjetjem 
povzročajo dodatne stroške, 
razdrobljenosti in omejevanja notranjega 
trga ter tako prispevala k nemotenemu 
delovanju notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „institucije Unije“ je v skladu z uporabo v besedilu Sveta in bi moral povsod 
nadomestiti „evropske institucije“ brez drugih posameznih predlogov sprememb. Prva 
sprememba v uvodni izjavi 7 kaže, da to zadeva vse institucije in ne le Komisijo. Z navedbo 
različnih zahtev, stroškov in razdrobljenosti je poudarjen prispevek agencije k notranjemu 
trgu. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Agencija mora opravljati naloge, ki so 
bile nanjo prenesene z veljavno zakonodajo 
Unije o elektronskih komunikacijah, ter z 
nudenjem strokovnega znanja in izkušenj, 
svetovanjem in spodbujanjem izmenjave 
dobrih praks na splošno prispevati k večji 
varnosti elektronskih komunikacij. 

(8) Agencija mora opravljati naloge, ki so 
bile nanjo prenesene z zakonodajo Unije o 
elektronskih komunikacijah, ter z 
nudenjem strokovnega znanja in izkušenj, 
svetovanjem in spodbujanjem izmenjave 
dobrih praks na splošno prispevati k večji 
varnosti elektronskih komunikacij.

Or. en

Obrazložitev

Agencija bi morala izvajati naloge, ki so ji dodeljene po zakonodaji Unije, ki se lahko s časom 
spremeni, in ne le po njeni veljavni zakonodaji.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Agencija mora prispevati k visoki 
ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji 
in razvoju kulture varnosti omrežij in 
informacij v korist državljanov, 
potrošnikov, podjetij in organizacij javnega 
sektorja v Evropski uniji ter tako prispevati 
k nemotenemu delovanju notranjega trga.

(11) Agencija mora prispevati k visoki 
ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji 
in razvoju kulture varnosti omrežij in 
informacij v korist državljanov, 
potrošnikov, podjetij in organizacij javnega 
sektorja v Evropski uniji ter tako prispevati 
k nemotenemu delovanju notranjega trga. 
Zato bi ji bilo treba dodeliti potrebna 
proračunska sredstva, da bi lahko do 
konca drugega leta svojega novega 
mandata in po posvetovanju z vsemi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi 
podala celovito analizo v zvezi z 
oblikovanjem evropske strategije za 
kibernetsko varnost.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 2 odbora BUDG. V navedenem predlogu spremembe ni ustrezne 
materialne določbe, tu pa je vključena v ločenem predlogu spremembe kot dodatna naloga. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Nabor nalog mora določati, kako naj 
agencija doseže svoje cilje, ter ji hkrati 
dopuščati dovolj prožnosti pri njenem 
delovanju. Med naloge agencije mora 
spadati zbiranje ustreznih informacij in 
podatkov, da se lahko opravijo analize 
tveganj za varnost in odpornost 
elektronskih komunikacij, infrastrukture in 
storitev, ter v sodelovanju z državami 
članicami oceni stanje varnosti omrežij in 
podatkov v Evropi. Agencija mora 

(12) Nabor nalog mora določati, kako naj 
agencija doseže svoje cilje, ter ji hkrati 
dopuščati dovolj prožnosti pri njenem 
delovanju. Med naloge agencije mora 
spadati zbiranje ustreznih informacij in 
podatkov, da se lahko opravijo analize 
tveganj za varnost in odpornost 
elektronskih komunikacij, infrastrukture in 
storitev, ter v sodelovanju z državami 
članicami in Komisijo oceni stanje varnosti 
omrežij in podatkov v Evropi. Agencija 
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zagotoviti sodelovanje z državami 
članicami in izboljšati sodelovanje med 
zainteresiranimi stranmi v Evropi tako, da 
v svoje dejavnosti vključi zlasti pristojne 
nacionalne organe in strokovnjake s 
področja varnosti omrežij in informacij iz
zasebnega sektorja. Agencija mora 
Komisijo in države članice podpirati v 
dialogu s stroko, da se pri izdelkih strojne 
in programske opreme odpravijo varnostne 
težave ter tako prispeva k sodelovalnemu 
pristopu do varnosti omrežij in informacij.

mora zagotoviti sodelovanje z državami 
članicami in institucijami Unije ter 
zboljšati sodelovanje med zainteresiranimi 
stranmi v Evropi tako, da v svoje 
dejavnosti vključi zlasti pristojne 
nacionalne organe in strokovnjake z 
ustreznih področij zasebnega sektorja. 
Agencija mora Komisijo in države članice 
podpirati v dialogu s stroko, da se pri 
izdelkih strojne in programske opreme 
odpravijo varnostne težave ter tako 
prispeva k sodelovalnemu pristopu do 
varnosti omrežij in informacij.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „ustrezna področja“ ponazarja, da je varnost omrežij in informacij med drugim 
pomembna tudi za varstvo zasebnosti in podatkov. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Agencija mora delovati kot referenčna 
točka in s svojo neodvisnostjo, ponujenim 
kakovostnim svetovanjem, informacijami, 
ki jih razširja, preglednostjo postopkov in 
načinom delovanja ter skrbnostjo pri 
izvajanju dodeljenih nalog ustvarjati 
zaupanje. Na podlagi nacionalnih 
prizadevanj in prizadevanj Unije mora 
naloge opravljati v popolnem sodelovanju 
z državami članicami ter biti odprta za
stike s stroko in drugimi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi. Poleg tega se 
mora opirati na prispevke zasebnega 
sektorja in njegovo sodelovanje, saj ima ta 
pomembno vlogo pri varovanju 
elektronskih komunikacij, infrastrukture in 
storitev.

(13) Agencija mora delovati kot referenčna 
točka in s svojo neodvisnostjo, ponujenim 
kakovostnim svetovanjem, informacijami, 
ki jih razširja, preglednostjo postopkov in 
načinom delovanja ter skrbnostjo pri 
izvajanju dodeljenih nalog ustvarjati 
zaupanje. Na podlagi nacionalnih 
prizadevanj in prizadevanj Unije mora 
naloge opravljati v popolnem sodelovanju 
z državami članicami in institucijami 
Unije. Ohraniti mora stike s stroko in 
drugimi ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi ter se opirati na prispevke 
zasebnega sektorja in njegovo sodelovanje, 
saj ima ta odločilno vlogo pri varovanju 
elektronskih komunikacij, infrastrukture in 
storitev.

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Agencija mora Komisiji na zahtevo 
ali lastno pobudo svetovati z mnenji ter 
tehničnimi in družbeno-ekonomskimi 
analizami ter ji tako pomagati pri razvoju 
politike na področju varnosti omrežij in 
informacij. Države članice ter evropske 
institucije in organe mora na zahtevo
podpreti v njihovih prizadevanjih, da za 
področje varnosti omrežij in informacij 
razvijejo politiko ter sposobnost.

(15) Agencija mora Komisiji svetovati z 
mnenji ter tehničnimi in družbeno-
ekonomskimi analizami ter ji tako 
pomagati pri razvoju politike na področju 
varnosti omrežij in informacij. Države 
članice ter institucije in organe Unije mora 
podpreti v njihovih prizadevanjih, da za 
področje varnosti omrežij in informacij 
razvijejo politiko ter sposobnost.

Or. en

Obrazložitev

Agenciji bi moralo biti na splošno omogočeno, da ukrepa na lastno pobudo.   

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Agencija mora države članice in 
evropske institucije podpreti v 
prizadevanjih za vzpostavitev in povečanje 
čezmejnih sposobnosti in pripravljenosti za 
preprečevanje, odkrivanje ter boljše 
odzivanje na težave v zvezi z varnostjo 
omrežij in informacij ter incidenti; pri tem 
mora olajšati sodelovanje med državami 
članicami ter državami članicami in
Komisijo. V ta namen mora aktivno 
podpirati države članice v stalnih 
prizadevanjih, da izboljšajo odzivno 
sposobnost ter organizirajo in izvajajo 
nacionalne in evropske vaje za varnostne

(16) Agencija mora države članice in 
institucije Unije podpreti v prizadevanjih 
za vzpostavitev in povečanje čezmejnih 
sposobnosti in pripravljenosti za 
preprečevanje, odkrivanje ter boljše 
odzivanje na težave v zvezi z varnostjo 
omrežij in informacij ter incidenti; pri tem 
mora olajšati sodelovanje med državami 
članicami ter državami članicami,
Komisijo in drugimi institucijami Unije. 
V ta namen mora aktivno podpirati države 
članice v stalnih prizadevanjih, da 
izboljšajo odzivno sposobnost ter 
organizirajo in izvajajo nacionalne in 
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incidente. evropske vaje za varnostne incidente.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi agencija bolje razumela izzive 
na področju varnosti omrežij in informacij, 
mora analizirati trenutna in nastajajoča 
tveganja. V ta namen mora v sodelovanju z 
državami članicami in po potrebi s 
statističnimi uradi zbrati ustrezne 
informacije. Prav tako mora države članice 
ter evropske institucije in organe podpreti v 
prizadevanjih, da zbirajo, analizirajo in 
razširjajo varnostne podatke.

(18) Da bi agencija bolje razumela izzive 
na področju varnosti omrežij in informacij, 
mora analizirati trenutna in nastajajoča 
tveganja. V ta namen mora v sodelovanju z 
državami članicami in po potrebi s 
statističnimi uradi in drugimi organi zbrati 
ustrezne informacije. Prav tako mora 
države članice ter institucije in organe 
Unije podpreti v prizadevanjih, da zbirajo, 
analizirajo in razširjajo varnostne podatke.

Or. en

Obrazložitev

Med subjekti, ki lahko zagotovijo ustrezne informacije o tveganjih, so tudi organizacije iz 
zasebnega sektorja. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Agencija mora olajšati sodelovanje 
med pristojnimi javnimi organi držav 
članic, zlasti podpirati razvoj in izmenjavo 
dobrih praks in standardov za 
izobraževalne programe in programe 
ozaveščanja. Take ukrepe bi poenostavila 
boljša izmenjava informacij med državami 
članicami. Agencija mora podpirati tudi 
sodelovanje med javnimi in zasebnimi 
akterji na ravni Unije, med drugim tudi 

(20) Agencija mora olajšati sodelovanje 
med pristojnimi javnimi organi držav 
članic, zlasti podpirati razvoj in izmenjavo 
dobrih praks in standardov za 
izobraževalne programe in programe 
ozaveščanja. Take ukrepe bi poenostavila 
boljša izmenjava informacij med državami 
članicami. Agencija mora prispevati k 
večji ozaveščenosti posameznih 
uporabnikov elektronskih komunikacij, 
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tako, da spodbuja izmenjavo informacij, 
kampanje za ozaveščanje, izobraževalne 
programe in programe usposabljanja.

infrastrukture in storitev, med drugim 
tako, da državam članicam pomaga 
pripraviti ustrezne informacije v javnem 
interesu o varnosti omrežij in informacij.
Agencija mora podpirati tudi sodelovanje 
med javnimi in zasebnimi akterji na ravni 
Unije, med drugim tudi tako, da spodbuja 
izmenjavo informacij, kampanje za 
ozaveščanje, izobraževalne programe in 
programe usposabljanja.

Or. en

Obrazložitev

Po telekomunikacijskem svežnju iz leta 2009 direktiva o univerzalnih storitvah vsebuje 
platformo za pripravo in zagotavljanje standardiziranih in lahko razumljivih informacij v 
javnem interesu, na primer o varnostnih tveganjih, za vse internetne uporabnike. Agencija je 
primerno telo za to, da državam članicam pri uporabi te platforme pomaga, s čimer bi morala 
postati tudi bolj prepoznavna za posameznike. Na spletnem mestu US-CERT so navedeni 
primeri vrst informacij, ki bi jih lahko upoštevali:  http://www.us-cert.gov/reading_room/.  

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Agencija mora pri svojem delu 
upoštevati trenutne raziskave ter 
dejavnosti, s katerimi se ocenjujejo razvoj 
in tehnologije, zlasti dejavnosti, ki se 
opravljajo v okviru različnih raziskovalnih 
pobud Evropske unije.

(22) Agencija mora pri svojem delu 
upoštevati trenutne raziskave ter 
dejavnosti, s katerimi se ocenjujejo razvoj 
in tehnologije, tudi dejavnosti, ki se 
opravljajo v okviru različnih raziskovalnih 
pobud Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Agencija mora z organi in agencijami, (23) Agencija mora z organi in agencijami, 
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ustanovljenimi po pravu Evropske unije, ki 
se ukvarjajo z varnostjo omrežij in 
informacij, deliti izkušnje in splošne 
informacije, če je to v skladu z njenimi 
pristojnostmi, cilji in nalogami.

ustanovljenimi po pravu Evropske unije, ki 
se ukvarjajo z varnostjo omrežij in 
informacij, deliti izkušnje in splošne 
informacije, če je to v skladu z njenimi cilji 
in nalogami.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z novim naslovom člena 1.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri stikih z organi pregona, ki se 
nanašajo na varnostne vidike kibernetskega 
kriminala, uporablja obstoječe 
informacijske kanale in ustanovljena 
omrežja, npr. kontaktne točke iz predloga 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o napadih na informacijske sisteme, ki naj 
bi razveljavil okvirno direktivo 
2005/222/PNZ, ali Europolove vodje 
projektnih skupin za preprečevanje 
visokotehnološkega kriminala. 

(24) Pri stikih z organi pregona, ki se 
nanašajo na varnostne vidike kibernetskega 
kriminala, mora uporabljati obstoječe 
informacijske kanale in ustanovljena 
omrežja, npr. kontaktne točke iz predloga 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o napadih na informacijske sisteme, ki naj 
bi razveljavil okvirno direktivo 
2005/222/PNZ, in Europolove vodje 
projektnih skupin za preprečevanje 
visokotehnološkega kriminala.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi agencija cilje dosegla v celoti, 
mora navezati stike z organi pregona in 
organi za zaščito zasebnosti, da bi lahko v 
boju proti kibernetskemu kriminalu 
izpostavila in ustrezno obravnavala 

(25) Da bi agencija cilje dosegla v celoti, 
mora navezati stike z nacionalnimi organi 
pregona in organi pregona Unije, 
nacionalnimi organi za varstvo podatkov 
in zasebnosti, kot so nacionalni 
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varnostne vidike omrežij in informacij. 
Predstavniki teh organov morajo postati 
enakopravni akterji agencije in biti 
zastopani v stalni skupini zainteresiranih 
strani agencije. 

regulativni organi in nacionalni organi za 
varstvo podatkov, ter organi Unije za 
varstvo podatkov in zasebnosti, kot so 
skupni nadzorni organi in evropski 
nadzornik za varstvo podatkov, da bi lahko
v boju proti kibernetskemu kriminalu 
izpostavila in ustrezno obravnavala 
varnostne vidike omrežij in informacij ter 
vidike varstva podatkov in zasebnosti, ki 
so s tem povezani. Predstavniki teh 
organov morajo postati enakopravni akterji 
agencije prek zastopanosti v stalni skupini 
zainteresiranih strani agencije.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zajeti široko paleto organov, s katerimi bi morala agencija 
navezati stike in med katerimi lahko izvršni direktor izbira, da bi oblikoval stalno skupino 
zainteresiranih strani, ne da bi bila ta izbira omejena (poročilo Sveta o napredku z dne 
12. maja 2011 se nanaša samo na organe, ki izhajajo iz prava Unije) ali da bi dajali prednost 
kateremu od organov. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Agencija mora biti poleg tega 
zmožna, da v primeru, ko noben drug 
organ na ravni Unije ni ustrezno 
usposobljen, ter v sodelovanju z ustrezno 
državo članico in organi Unije pomaga 
pri razvijanju skladnega odziva Unije na 
incidente, povezane z varnostjo omrežij in 
informacij, ki prizadenejo več držav 
članic.

Or. en

Obrazložitev

Pri enakem zbiranju npr. podatkov wi-fi v več državah članicah bi bilo treba upoštevati 
skladen pristop Unije, še zlasti, ker obstaja usklajevalna zakonodaja EU. Zelo različni odzivi 
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na tovrstne primere kažejo na razdrobljenost in na to, da Unija nima usklajevalnega organa, 
kar negativno vpliva tako na posameznike kot na podjetja. Agencija je primerno telo za to, da 
prevzame potrebno usklajevalno vlogo. 

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Pri opravljanju nalog agencija ne sme 
posegati v pristojnosti oziroma okrniti 
pooblastil in nalog naslednjih organov, jih 
ovirati ali se z njimi prekrivati: nacionalnih 
regulativnih organov iz direktiv o 
elektronskih komunikacijskih omrežjih in 
storitvah, Organa evropskih regulatornih 
organov za elektronske komunikacije 
(BEREC), ki je bil ustanovljen z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta št. 
1211/2009, Odbora za komunikacije iz 
Direktive 2002/21/ES, evropskih in 
nacionalnih inštitutov za standardizacijo, 
stalnega odbora iz Direktive 98/34/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
junija 1998 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
standardov in tehničnih predpisov o 
storitvah informacijske družbe ter 
nadzornih organov držav članic na 
področju zaščite fizičnih oseb pri 
obdelovanju osebnih podatkov in prostem 
pretoku takšnih podatkov. 

(27) Pri opravljanju nalog mora agencija 
okrepiti pristojnosti naslednjih organov, 
ne da bi vanje posegala, oziroma ne sme 
okrniti njihovih pooblastil in nalog, jih 
ovirati ali se z njimi prekrivati: nacionalnih 
regulativnih organov iz direktiv o 
elektronskih komunikacijskih omrežjih in 
storitvah, Organa evropskih regulatornih 
organov za elektronske komunikacije 
(BEREC), ki je bil ustanovljen z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta št. 
1211/2009, Odbora za komunikacije iz 
Direktive 2002/21/ES, evropskih in 
nacionalnih inštitutov za standardizacijo, 
stalnega odbora iz Direktive 98/34/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. 
junija 1998 o določitvi postopka za 
zbiranje informacij na področju tehničnih 
standardov in tehničnih predpisov o 
storitvah informacijske družbe ter 
nadzornih organov držav članic na 
področju zaščite fizičnih oseb pri 
obdelovanju osebnih podatkov in prostem 
pretoku takšnih podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Organizacijska struktura agencije 
mora biti poenostavljena in okrepljena, da 
bi omogočila večjo učinkovitost in 
gospodarnost, hkrati pa zagotovila trajno 
zastopanost Komisije in držav članic na 
visoki ravni.

Or. en

Obrazložitev

Glej na primer predloge sprememb, ki ukinjajo predstavnike zainteresiranih strani in delovne 
organe v upravnem odboru, ustanavljajo ožji izvršilni odbor ter zagotavljajo zmožnosti 
odločanja. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da se zagotovi učinkovitost agencije, 
morajo biti države članice in Komisija 
zastopane v upravnem odboru, ki določa 
glavno usmeritev njenih dejavnosti in 
zagotovi, da ta naloge opravlja v skladu s 
to uredbo. Na odbor je treba prenesti 
ustrezna pooblastila, da lahko pripravi 
proračun in preveri njegovo izvajanje, 
sprejme ustrezna finančna pravila, uvede 
pregledne postopke za sprejemanje 
odločitev agencije, sprejme program dela, 
poslovnik in statut agencije, imenuje 
izvršnega direktorja ter odloča o 
podaljšanju ali koncu njegovega mandata. 
Upravni odbor mora imeti možnost, da 
ustanovi delovne organe, ki mu pomagajo
pri njegovih nalogah; taki organi bi lahko 
npr. pripravili osnutek njegovih sklepov 

(28) Da se zagotovi učinkovitost agencije, 
morajo biti države članice in Komisija na 
ustreznih ravneh zastopane v upravnem 
odboru, ki določa glavno usmeritev njenih 
dejavnosti in zagotovi, da ta naloge 
opravlja v skladu s to uredbo. Na odbor je 
treba prenesti ustrezna pooblastila, da 
lahko pripravi proračun in preveri njegovo 
izvajanje, sprejme ustrezna finančna 
pravila, uvede pregledne postopke za 
sprejemanje odločitev agencije, sprejme 
program dela, poslovnik in statut agencije, 
imenuje izvršnega direktorja ter odloča o 
podaljšanju – ki ga potrdi Evropski 
parlament ali poda o njem mnenje – ali 
koncu njegovega mandata. Upravni odbor 
mora ustanoviti izvršilni odbor, ki mu 
pomaga pri njegovih nalogah;
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ali spremljali njihovo izvajanje.

Or. en

Obrazložitev

Da bi agencijo okrepili in ji zagotovili ustrezno pozornost, bi morali biti redni člani 
upravnega in izvršilnega odbora predstavniki na visoki ravni. Imenovanje izvršnega 
direktorja bi moral potrditi Evropski parlament, kot to na primer velja za izvršnega direktorja 
Evropskega bančnega organa. Delovni organi upravnega odbora z ustanovitvijo izvršilnega 
odbora (glej predlog spremembe 5 odbora BUDG) niso več potrebni. 

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Da bi agencija delovala nemoteno, je 
treba njenega izvršnega direktorja 
imenovati na podlagi zaslug ter upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, ki jih izkaže z 
dokazili, ustreznih usposobljenosti in 
izkušenj s področja varnosti omrežij in 
informacij, svoje naloge pa mora opravljati 
popolnoma neodvisno od organiziranosti 
notranjega delovanja agencije. V ta namen 
mora izvršni direktor po posvetovanju s 
službami Komisije pripraviti predlog 
programa dela agencije ter sprejeti vse 
potrebne ukrepe, da zagotovi njegovo 
nemoteno izvajanje. Vsako leto mora 
pripraviti osnutek splošnega poročila in ga 
predložiti upravnemu odboru, pripraviti 
osnutek predloga o načrtovanih prihodkih 
in odhodkih agencije ter izvrševati 
proračun.

(29) Da bi agencija delovala nemoteno, je 
treba – tako, kot to velja za vse agencije 
Unije – njenega izvršnega direktorja 
imenovati na podlagi zaslug ter upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, ki jih izkaže z 
dokazili, ustreznih usposobljenosti in 
izkušenj s področja varnosti omrežij in 
informacij, svoje naloge pa mora opravljati 
popolnoma neodvisno od organiziranosti 
notranjega delovanja agencije. V ta namen 
mora izvršni direktor po posvetovanju s 
Komisijo pripraviti predlog programa dela 
agencije ter sprejeti vse potrebne ukrepe, 
da zagotovi njegovo nemoteno izvajanje. 
Vsako leto mora pripraviti osnutek 
splošnega poročila in ga predložiti 
upravnemu odboru, pripraviti osnutek 
predloga o načrtovanih prihodkih in 
odhodkih agencije ter izvrševati proračun.

Or. en

Obrazložitev

Glej predloge sprememb člena 12, v katerih je sprejeto stališče Sveta, da mora biti v delo 
vključena Komisija sama, ne pa njene službe. 
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Izvršni direktor mora imeti možnost, 
da ustanovi ad hoc delovne skupine, ki 
preučujejo posebne znanstvene, 
tehnološke, pravne ali družbeno-
gospodarske zadeve. Pri ustanavljanju ad 
hoc delovnih skupin si mora izvršni 
direktor prizadevati, da v njih sodelujejo 
ustrezni zunanji strokovnjaki, ter se opirati 
na njihovo znanje, s čimer agenciji 
zagotovi dostop do najbolj ažurnih 
informacij o varnostnih izzivih, povezanih 
z razvojem informacijske družbe. Agencija
mora zagotoviti, da člane ad hoc delovnih 
skupin izbira v skladu z najvišjimi 
strokovnimi standardi ter glede na 
posamezno zadevo po potrebi zagotovi 
ravnovesje med predstavniki javnih uprav 
držav članic in zasebnega sektorja, 
vključno s stroko, uporabniki in 
znanstveniki s področja varnosti informacij 
in omrežij. Agencija lahko v posameznih 
primerih po potrebi povabi priznane 
strokovnjake z zadevnega področja, da 
sodelujejo v postopkih delovnih skupin. 
Njihove stroške mora kriti agencija v 
skladu s statutom in veljavnimi finančnimi 
uredbami.

(30) Izvršni direktor mora imeti možnost, 
da ustanovi ad hoc delovne skupine, ki 
preučujejo posebne znanstvene, 
tehnološke, pravne ali družbeno-
gospodarske zadeve. Pri ustanavljanju ad 
hoc delovnih skupin si mora izvršni 
direktor prizadevati, da v njih sodelujejo 
ustrezni zunanji strokovnjaki, ter se opirati 
na njihovo znanje, s čimer agenciji 
zagotovi dostop do najbolj ažurnih 
informacij o varnostnih izzivih, povezanih 
z razvojem informacijske družbe. Izvršni 
direktor mora zagotoviti, da člane ad hoc 
delovnih skupin izbira v skladu z 
najvišjimi strokovnimi standardi ter glede 
na posamezno zadevo po potrebi zagotovi 
ravnovesje med predstavniki javnih uprav 
držav članic, institucijami Unije in 
zasebnega sektorja, vključno s stroko, 
uporabniki in znanstveniki s področja 
varnosti informacij in omrežij. Izvršni 
direktor lahko v posameznih primerih, če 
je to primerno, povabi priznane 
strokovnjake z zadevnega področja, da 
sodelujejo v postopkih delovnih skupin. 
Njihove stroške mora kriti agencija v 
skladu s statutom in veljavnimi finančnimi 
uredbami.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Agencija mora imeti skupino stalnih (31) Agencija mora imeti skupino stalnih 



PE470.059v01-00 22/71 PR\875732SL.doc

SL

zainteresiranih strani, ki deluje kot 
svetovalni organ, da zagotovi redni dialog 
z zasebnim sektorjem, združenji 
potrošnikov in drugimi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi. Skupina stalnih 
zainteresiranih strani, ki jo na predlog 
izvršnega direktorja ustanovi upravni 
odbor, mora obravnavati zadeve, ki so 
pomembne za vse zainteresirane strani, ter 
o njih obvestiti agencijo. Izvršni direktor 
lahko v skladu z dnevnim redom sej na seje 
skupine po potrebi povabi predstavnike 
Evropskega parlamenta in drugih ustreznih 
organov. 

zainteresiranih strani, ki deluje kot 
svetovalni organ, da zagotovi redni dialog 
z zasebnim sektorjem, združenji 
potrošnikov in drugimi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi. Skupina stalnih 
zainteresiranih strani, ki jo na predlog 
izvršnega direktorja ustanovi upravni 
odbor, mora obravnavati zadeve, ki so 
pomembne za zainteresirane strani, ter o 
njih obvestiti agencijo. Izvršni direktor 
lahko v skladu z dnevnim redom sej na seje 
skupine po potrebi povabi predstavnike 
Evropskega parlamenta in drugih ustreznih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

Skupina stalnih zainteresiranih strani bi morala imeti možnost, da obravnava tudi vprašanja, 
ki niso pomembna za vse v skupini, zlasti ob upoštevanju razširitve njene sestave.  

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Agencija deluje v skladu z (i) načelom 
subsidiarnosti, pri čemer med državami 
članicami zagotavlja ustrezno raven 
sodelovanja, izboljšuje učinkovitost 
nacionalnih politik ter jim tako dodaja 
vrednost, ter (ii) načelom sorazmernosti, 
pri čemer ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje ciljev iz te uredbe. 

(32) Agencija deluje v skladu z (i) načelom 
subsidiarnosti, pri čemer med državami 
članicami in nacionalnim organi 
zagotavlja ustrezno raven sodelovanja v 
zadevah, povezanih z varnostjo omrežij in 
informacij, izboljšuje učinkovitost 
nacionalnih politik ter jim tako dodaja 
vrednost, ter (ii) načelom sorazmernosti, 
pri čemer ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje ciljev iz te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri pristojnostih, ciljih in nalogah 
mora agencija spoštovati določbe o 
ravnanju z občutljivimi dokumenti, ki se 
uporabljajo za evropske institucije, ter 
ustrezno nacionalno zakonodajo. Upravni 
odbor mora biti pooblaščen, da sprejme
sklep, s katerim agencijo pooblasti za 
ravnanje s tajnimi podatki.

(34) Pri pristojnostih, ciljih in nalogah 
mora agencija spoštovati določbe o 
ravnanju z občutljivimi dokumenti, ki se 
uporabljajo za evropske institucije, ter 
ustrezno nacionalno zakonodajo. Upravni 
odbor mora sprejeti sklep, s katerim 
agencijo pooblasti za ravnanje s tajnimi 
podatki.

Or. en

Obrazložitev

Naloga upravnega odbora bi morala biti, da zagotovi, da lahko agencija ravna s tajnimi 
podatki.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Da se agenciji zagotovita popolna 
samostojnost in neodvisnost, ji je treba 
dodeliti lastna proračunska sredstva, ki se 
večinoma zagotovijo s prispevkom Unije in 
prispevki tretjih držav, ki sodelujejo pri 
delu agencije. Država članica gostiteljica 
ali vsaka druga država članica lahko 
prostovoljno prispeva k prihodkom 
agencije. Za nepovratna sredstva v breme 
splošnega proračuna Evropske unije se 
uporablja postopek za sprejemanje 
proračuna Unije. Revizijo opravi Računsko 
sodišče.

(35) Da se agenciji zagotovita popolna 
samostojnost in neodvisnost ter da bi 
lahko opravljala dodatne in nove naloge,
tudi nepričakovane nujne naloge, ji je 
treba dodeliti zadostna lastna proračunska 
sredstva, ki se večinoma zagotovijo s 
prispevkom Unije in prispevki tretjih 
držav, ki sodelujejo pri delu agencije. 
Država članica gostiteljica ali vsaka druga 
država članica lahko prostovoljno prispeva 
k prihodkom agencije. Za nepovratna 
sredstva v breme splošnega proračuna 
Evropske unije se uporablja postopek za 
sprejemanje proračuna Unije. Revizijo 
opravi Računsko sodišče, da zagotovi 
preglednost in odgovornost.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 3 odbora BUDG z dodanim besedilom, da se upošteva možnost 
povečanja odhodkov zaradi nepričakovanih nujnih nalog. 

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Agencija naj bi nadomestila ENISA, 
ki je bila ustanovljena z Uredbo št. 
460/2004. Glede na sklep, ki so ga 
predstavniki držav članic sprejeli na 
zasedanju Evropskega sveta 13. decembra 
2003, mora država članica gostiteljica 
ohraniti in oblikovati praktične podrobnosti 
za nemoteno in učinkovito delovanje 
agencije, zlasti kar zadeva sodelovanje 
agencije s Komisijo, državami članicami in 
pristojnimi organi, ostalimi institucijami in 
organi Unije ter zainteresiranimi stranmi iz 
javnega in zasebnega sektorja po vsej 
Evropi ter pomoč, ki jim jo zagotavlja.

(36) Agencija naj bi nadomestila ENISA, 
ki je bila ustanovljena z Uredbo št. 
460/2004. Država članica gostiteljica mora 
ohraniti in oblikovati praktične podrobnosti 
za nemoteno in učinkovito delovanje 
agencije, zlasti kar zadeva sodelovanje 
agencije s Komisijo, državami članicami in 
pristojnimi organi, ostalimi institucijami in 
organi Unije ter zainteresiranimi stranmi iz 
javnega in zasebnega sektorja po vsej 
Evropi ter pomoč, ki jim jo zagotavlja.

Or. en

Obrazložitev

S to uredbo se agencija formalno ustanavlja kot naslednica agencije ENISA, ki je bila 
ustanovljena s prvotno uredbo iz leta 2004. Zato nanjo ne vplivajo sklepi držav članic, ki 
izhajajo iz uredbe iz leta 2004. 

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Določbe točke 47 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006 med Evropskim 
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parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju1 se morajo 
uporabljati za podaljšanje mandata 
agencije, odločitve zakonodajnega 
organa, ki podaljšanje podpirajo, pa ne 
smejo vplivati na odločitve proračunskega 
organa v okviru letnega proračunskega 
postopka.
____________
1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 1 odbora BUDG, napisan kot uvodna izjava. 

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Vsebina in obseg Vsebina in cilji

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanavlja Agencija za 
varnost omrežij in informacij (v nadaljnjem 
besedilu: agencija), ki naj bi prispevala k 
visoki ravni varnosti omrežij in informacij 
v Uniji, ozaveščala ter razvila kulturo 
varnosti omrežij in informacij v družbi v 
korist državljanov, potrošnikov, podjetij in 
organizacij javnega sektorja Unije ter tako 
prispevala k nemotenemu delovanju 

1. S to uredbo se ustanavlja Agencija Unije 
za varnost omrežij in informacij (v 
nadaljnjem besedilu: agencija), ki bo
izvajala dodeljene naloge in tako
prispevala k visoki ravni varnosti omrežij 
in informacij v Uniji, ozaveščala ter razvila 
kulturo varnosti omrežij in informacij v 
družbi v korist državljanov, potrošnikov, 
podjetij in organizacij javnega sektorja 
Unije ter tako prispevala k nemotenemu 
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notranjega trga. delovanju notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Agencija razvija in vzdržuje visoko 
raven strokovnega znanja in izkušenj.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je preneseno iz člena 2 v skladu s stališčem Sveta, da je to besedilo (ki je bilo del 
člena 2(3)) v ločenem odstavku. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Agenciji pri izpolnjevanju zahtev v 
skladu z veljavno in prihodnjo zakonodajo 
Unije, ki se nanašajo na varnost omrežij 
in informacij, pomagajo Komisija, druge 
institucije Unije, države članice in stroka, 
ki tako prispevajo k nemotenemu 
delovanju notranjega trga.

Or. en

Obrazložitev

Prejšnji člen 2(1). 
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Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Agencija pomaga razvijati in krepiti 
sposobnost in pripravljenost držav članic 
in Unije, da preprečijo, odkrijejo in se 
odzovejo na težave in incidente na 
področju varnosti omrežij in informacij.

Or. en

Obrazložitev

Prejšnji člen 2(2). Sprejete spremembe Sveta („...pomaga razvijati in krepiti...“). 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Agencija s svojim strokovnim znanjem 
in izkušnjami spodbuja široko sodelovanje 
med akterji iz javnega in zasebnega 
sektorja.

Or. en

Obrazložitev

Del prejšnjega člena 2(3). Sprejete spremembe Sveta.  

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 črtano
Cilji
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1. Agenciji pri izpolnjevanju pravnih in 
regulativnih zahtev v skladu z veljavno in 
prihodnjo zakonodajo Unije, ki se 
nanašajo na varnost omrežij in 
informacij, pomagajo Komisija in države 
članice, ki tako prispevajo k nemotenemu 
delovanju notranjega trga.
2. Agencija povečuje sposobnost in 
pripravljenost Unije in držav članic, da 
preprečijo, odkrivajo ter se odzovejo na 
težave in incidente na področju varnosti 
omrežij in informacij.
3. Agencija razvija in vzdržuje visoko 
raven strokovnega znanja in izkušenj ter z 
njim spodbuja širše sodelovanje med 
zainteresiranimi stranmi iz javnega in 
zasebnega sektorja.

Or. en

Obrazložitev

Združeno s členom 1. 

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namen iz člena 1 agencija opravlja 
naslednje naloge:

1. Za namen in cilje iz člena 1 agencija 
opravlja naslednje naloge:

Or. en

Obrazložitev

Na splošno so bile vse navedbe v členu 3, da lahko agencija ukrepa samo na zahtevo, črtane. 
Agenciji, ki lahko samo svetuje, olajšuje, spodbuja sodelovanje itd. in ji niso dodeljene 
nobene nove operativne naloge, bi moralo biti omogočeno, da ukrepa na lastno pobudo, 
kadar ugotovi, da je to potrebno. Glej tudi predlagani člen 3(1a)(novo).
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na zahtevo ali lastno pobudo pomaga 
Komisiji z nasveti, mnenji, tehničnimi in 
družbeno-gospodarskimi analizami ter 
pripravami na razvoj in posodobitev 
zakonodaje Unije o varnosti omrežij in 
informacij oblikovati politiko varnosti 
omrežij in informacij;

(a) pomaga institucijam Unije v vseh 
zadevah, povezanih s politiko varnosti 
omrežij in informacij, tako da svetuje, 
podaja mnenja in opravlja analize ter 
Komisiji pomaga pri pripravah na 
oblikovanje in posodobitev zakonodaje 
Unije o varnosti omrežij in informacij;

Or. en

Obrazložitev

Dodano besedilo „v vseh zadevah, povezanih“ in črtanje delov besedila „oblikovati“ in „v 
vseh zadevah, povezanih“tehničnimi in družbeno-gospodarskimi“ je v skladu s predlogom 
Sveta. 

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) svetuje institucijam Unije in državam 
članicam o potrebah po raziskavah na 
področju varnosti omrežij in informacij, 
da bi omogočile učinkovit odziv na 
aktualna in prihajajoča tveganja in 
nevarnosti za varnost omrežij in 
informacij ter učinkovito uporabljale 
tehnologijo za preprečevanje tveganj;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Sveta z manjšimi spremembami (med drugim je bila črtana navedba, da bi lahko 
agencija državam članicam svetovala samo na zahtevo). 
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Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) olajšuje sodelovanje med državami 
članicami ter državami članicami in
Komisijo pri čezmejnih prizadevanjih za 
preprečevanje in odkrivanje incidentov na 
področju varnosti omrežij in informacij ter 
za odzivanje nanje;

(b) spodbuja sodelovanje med državami 
članicami ter omogoča sodelovanje med
državami članicami in institucijami Unije 
pri prizadevanjih za preprečevanje in 
odkrivanje incidentov na področju varnosti 
omrežij in informacij s čezmejno 
razsežnostjo ter za odzivanje nanje;

Or. en

Obrazložitev

Sprejeti jezikovni popravki Sveta (omemba čezmejne razsežnosti na koncu), bolj omejujoča 
ubeseditev, ki jo predlaga, pa ne („kadar ima to čezmejni vpliv“). 

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpira države članice ter evropske
institucije in organe v prizadevanjih, da 
zbirajo, analizirajo in razširjajo podatke o 
varnosti omrežij in informacij;

(c) podpira države članice ter institucije
Unije in organe pri zbiranju, analizi in 
razširjanju podatkov o varnosti omrežij in 
informacij;

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  (ca) sodeluje z ustreznimi organi držav 
članic in Unije, vključno z organi s 
področja kibernetske kriminalitete in 
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varovanja podatkov, ter z njimi izmenjuje 
znanje in najboljše prakse ter svetuje o 
vidikih varnosti omrežij in informacij, ki 
bi lahko vplivali na njihovo delo, da bi 
vzajemno krepili njihova prizadevanja in 
prizadevanja agencije za spodbujanje 
boljše varnosti omrežij in informacij;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Sveta sprejeto z nekaterimi spremembami (izogibanje uporabi besede sinergija, 
dodani so organi držav članic). Deloma prim. tudi priporočilo št. 11 iz julija 2011, ki ga je na 
po naročilu odbora ITRE pripravila agencija ENISA. 

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v sodelovanju z državami članicami in
evropskimi institucijami redno ocenjuje 
stanje varnosti omrežij in informacij v 
Evropi;

(d) ob sodelovanju z državami članicami in
Komisijo redno ocenjuje stanje varnosti 
omrežij in informacij v Evropi;

Or. en

Obrazložitev

Različica Sveta ni sprejeta, saj med drugim slabi to določbo, ko oceno varnosti pogojuje z 
informacijami, ki jih zagotovijo države članice, namesto da bi od njih (in od Komisije, prve od 
pristojnih institucij Unije) zahtevala sodelovanje. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpira sodelovanje med pristojnimi 
evropskimi javnimi organi, zlasti pri 
prizadevanjih za razvoj ter izmenjavo 

(e) spodbuja sodelovanje med pristojnimi 
evropskimi javnimi organi, zlasti za razvoj 
ter izmenjavo dobrih praks in standardov;



PE470.059v01-00 32/71 PR\875732SL.doc

SL

dobrih praks in standardov;

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Uniji in državam članicam pomaga 
spodbujati uporabo dobrih praks in 
standardov za obvladovanje tveganj pri 
elektronskih izdelkih, sistemih in storitvah 
ter za njihovo varnost;

(f) Uniji in državam članicam pomaga 
spodbujati uporabo dobrih praks in 
standardov za obvladovanje tveganj pri 
elektronskih izdelkih, sistemih, omrežjih, 
programski opremi in storitvah ter za 
njihovo varnost, vključno s spodbujanjem 
minimalnih zahtev za obvladovanje 
tveganja in varnost;

Or. en

Obrazložitev

Agencija bi morala v prihodnje pomagati pri preprečevanju primerov, kot so napadi na 
sistem EU za trgovanje z emisijami, in sicer z zagotovitvijo platforme za spodbujanje 
minimalnih zahtev za obvladovanje tveganja in varnost. 

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) spodbuja sodelovanje med 
zainteresiranimi stranmi iz javnega in 
zasebnega sektorja na ravni Unije tako, da 
spodbuja izmenjavo informacij in 
ozaveščanje ter podpira prizadevanja za 
pripravo in uvedbo standardov za 
upravljanje tveganj ter varnost elektronskih 
izdelkov, omrežij in storitev;

(g) spodbuja sodelovanje med 
zainteresiranimi stranmi iz javnega in 
zasebnega sektorja na ravni Unije tako, da 
spodbuja izmenjavo informacij in 
ozaveščanje ter podpira razvoj in prevzem
standardov za upravljanje tveganj ter 
varnost elektronskih izdelkov, sistemov
omrežij, programske opreme in storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) med zainteresiranimi stranmi iz javnega 
in zasebnega sektorja olajšuje dialog in 
izmenjavo dobrih praks s področja varnosti 
omrežij in informacij, vključno z vidiki, 
povezanimi z bojem proti kibernetskemu 
kriminalu, ter Komisiji pomaga oblikovati 
politiko, pri kateri se upoštevajo vidiki 
varnosti omrežij in informacij v boju pri 
kibernetskemu kriminalu;

(h) med zainteresiranimi stranmi iz javnega 
in zasebnega sektorja spodbuja dialog in 
izmenjavo dobrih praks s področja varnosti 
omrežij in informacij, vključno z vidiki, 
povezanimi z bojem proti kibernetskemu 
kriminalu, ter Komisiji pomaga oblikovati 
politiko, pri kateri se upoštevajo vidiki 
varnosti omrežij in informacij v boju pri 
kibernetskemu kriminalu;

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) na zahtevo držav članic ter evropskih 
institucij in organov podpira 
prizadevanja, da se razvije sposobnost za 
odkrivanje, analiziranje in odzivanje na 
področju varnosti omrežij in informacij;

(i) državam članicam ter institucijam in 
organom Unije pomaga, da razvijejo in 
izboljšajo sposobnost za odkrivanje, 
analiziranje in odzivanje na področju 
varnosti omrežij in informacij, med drugim 
tudi na kraju samem, ter da organizirajo 
in izvajajo evropske vaje, na zahtevo 
posamezne države članice pa tudi državne, 
udeležujejo pa se tudi vaj na mednarodni 
ravni;

Or. en

Obrazložitev

Z omembo „na kraju samem“ so zajeti primeri, ko morajo uslužbenci agencije pomagati 
državam članicam na lokaciji z resnimi težavami. Navedba vaj je bila prevzeta od Sveta. Za 
vaje na mednarodni ravni glej tudi str. 12 študije agencije ENISA. 
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Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) po posvetovanju s Komisijo in 
drugimi ustreznimi organi držav članic in 
Unije pomaga pri usklajevanju odziva na 
kršitve veljavnega prava, ki vplivajo na 
več držav članic;

Or. en

Obrazložitev

Glej uvodno izjavo 25a. Agencija bi morala biti zmožna pomagati npr. pri zapolnjevanju 
vrzeli, kot so se pokazale v nedavni zadevi o zbiranju podatkov wi-fi. Vidiki omrežne varnosti 
in varstva podatkov so bili na enak način prisotni v vseh državah članicah, vendar pa se je 
njihov odziv zaradi uporabe nacionalne zakonodaje na podlagi usklajevalne zakonodaje EU 
bistveno razlikoval. Zaenkrat ni enega samega organa EU, ki bi lahko pomagal pri 
usklajevanju nacionalnih odzivov in s katerim bi lahko operaterji stopili v stik.  

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jb) pri končnih uporabnikih spodbuja 
večjo ozaveščenost glede varnosti omrežij 
in informacij, boja proti kibernetskemu 
kriminalu ter varstva zasebnosti in 
osebnih podatkov, in sicer s pomočjo 
državam članicam pri pripravi 
standardiziranih informacij v javnem 
interesu, kot je določeno v členu 21(4) 
Direktive 2002/22/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 
o univerzalni storitvi in pravicah 
uporabnikov v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami 
(Direktiva o univerzalnih storitvah)1, pa 
tudi s podpiranjem priprave tovrstnih 
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informacij za priložitev k novim 
napravam, namenjenim uporabi v javnih 
komunikacijskih omrežjih;
____________
1UL L 108, 24.4.2002, str. 51.

Or. en

Obrazložitev

Namen je agenciji omogočiti sodelovanje pri aktiviranju platforme za informacije v javnem 
interesu, kot je določeno v direktivi o univerzalnih storitvah iz leta 2009. Varnost omrežij in 
informacij je navsezadnje v veliki meri odvisna od dejanj posameznih uporabnikov, ki bi se 
morali zavedati nevarnosti in ukrepov, ki jih lahko sprejmejo zaradi sebe in tudi za boljšo 
varnost omrežij na splošno. Glej uvodno izjavo 20. 

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka j c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(jc) pomaga Komisiji pri pripravi celovite 
strategije Unije o varnosti omrežij in 
informacij, in sicer s predložitvijo celovite 
analize v ta namen, po opravljenih 
ustreznih posvetovanjih z vsemi 
zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Obrazložitev

Prim. predlog spremembe 2 odbora BUDG (uvodna izjava 11), pa tudi poročilo o 
širokopasovnih storitvah odbora ITRE (poročevalka Niki Cavela). 

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) opravlja naloge, ki so bile nanjo (k) opravlja naloge, ki so bile nanjo 
prenesene s pravnimi akti Unije, pa tudi 
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prenesene s pravnimi akti Unije. pomožne naloge, potrebne za opravljanje 
nalog iz točk od (a) do (jc) ali iz drugih 
zakonodajnih aktov Unije.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Agencija lahko v okviru področja
uporabe in ciljev te uredbe ukrepa na 
lastno pobudo. Kadar država članica od 
agencije zahteva ukrepanje, jo tudi obvesti 
o tem, ali in kako je upoštevala njeno 
priporočilo.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za člen 3(1). Ker besedilo Sveta agenciji dovoljuje neodvisno svetovanje, se 
zdi njegova navedba, da lahko agencija ukrepa samo na zahtevo države članice, odveč in je v 
nasprotju z navedenim, zato ni bila prevzeta. Zdi se smiselno, prispevalo pa bi tudi k razvoju 
agencije (npr. za ocenjevanje njenih storitev itd.), da bi država članica, ki dejansko zahteva 
pomoč, za razliko od primerov, ko agencija deluje na lastno pobudo, agencijo obvesti o njeni 
koristi. 

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice in institucije Unije 
agencijo redno obveščajo o glavnih 
prvinah svojih dejavnosti glede varnosti 
omrežij in informacij.

Or. en
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Obrazložitev

Agencija bi morala dopolnjevati dejavnosti držav članic, ne pa jih podvajati, zato pa se mora 
teh dejavnosti zavedati. Primerjaj člen 4(2) Uredbe o Evropski agenciji za varnost in zdravje 
pri delu. 

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Računalniške grožnje in skupine za 
odzivanje (CERT)
1. Agencija podpira države članice in 
skupine CERT Unije ter ustanovitev in 
delovanje mreže držav članic in skupin 
CERT, vključno s člani evropske skupine 
vladnih CERT.  Za pomoč pri 
zagotavljanju, da imajo vse skupine 
CERT držav članic in Unije dovolj 
napredne zmogljivosti in da te čim bolj 
ustrezajo zmogljivostim najnaprednejših 
skupin CERT, agencija pomaga pri 
določanju meril za skupine in spodbuja 
dialog ter izmenjavo informacij in 
najboljših praks med skupinami CERT in 
evropsko skupino vladnih CERT.  
Agencija omogoča in spodbuja 
sodelovanje med ustreznimi skupinami 
CERT držav članic in Unije v primeru 
dogodkov, ki vplivajo ali ki lahko vplivajo 
na več od njih.
2. Agencija omogoča stike ter izmenjavo 
informacij in najboljših praks z 
ustreznimi državnimi in drugimi 
skupinami CERT ter skupinami in forumi 
v tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Kot se je izkazalo na predstavitvi odbora ITRE, ima agencija pomembno vlogo glede skupin 
držav članic in Unije za odzivanje na računalniške grožnje. To vlogo je treba pojasniti in 
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poudariti v posebnem delu besedila. 

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) izvršilni odbor;

Or. en

Obrazložitev

Ustanovitev izvršilnega odbora je predlagala medinstitucionalna delovna skupina za agencije 
in je vključena v mnenje odbora BUDG (predlog spremembe 5). Njena naloga je olajšati in 
racionalizirati notranje delovanje agencije. 

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor določi splošno usmeritev 
delovanja agencije in zagotovi, da agencija 
deluje v skladu s pravili in načeli iz te 
uredbe. Prav tako zagotovi, da je delo 
agencije v skladu z dejavnostmi držav 
članic in Unije. 

1. Upravni odbor določi splošno usmeritev 
delovanja agencije in zagotovi, da agencija 
deluje v skladu s pravili in načeli iz te 
uredbe. Prav tako zagotovi, da je delo 
agencije v skladu z dejavnostmi držav 
članic in Unije. Upravni odbor sprejme 
upravne sporazume s tretjimi državami in 
odobri druge pobude z mednarodno 
razsežnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo o sporazumih s tretjimi državami izhaja iz priporočil delovne skupine za agencije.  
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni odbor sprejme poslovnik v 
soglasju z ustreznimi službami Komisije. 

2. Upravni odbor sprejme poslovnik v 
soglasju s Komisijo. Poslovnik dopušča 
tudi hitre odločitve bodisi po pisnem 
postopku bodisi s konferenco na daljavo.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje služb Komisije je v skladu s predlogom Sveta tukaj in drugje. Vendar bi morala 
Komisija imeti močnejšo vlogo, ne samo posvetovalne, kot predlaga Svet. 

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni odbor sprejme statut v soglasju 
z ustreznimi službami Komisije. Statut tudi 
objavi.

3. Upravni odbor sprejme statut v soglasju 
s Komisijo. Statut tudi objavi.

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor imenuje izvršnega 
direktorja v skladu s členom 10(2) in ga 
lahko razreši. Izvršni direktor je 
disciplinsko odgovoren upravnemu odboru.

4. Upravni odbor po potrditvi Evropskega 
parlamenta imenuje izvršnega direktorja v 
skladu s členom 10(2) in ga lahko razreši. 
Izvršni direktor je disciplinsko odgovoren 
upravnemu odboru.
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Or. en

Obrazložitev

Okrepiti bi bilo treba vlogo Parlamenta pri imenovanju izvršnega direktorja. Glej člen 10 in 
primerjaj Uredbo 1093/2010 o Evropskem bančnem organu, ki je šla skozi postopek 
soodločanja. V angleški različici je bil glagol „remove“ zamenjan z „dismiss“, kot je 
predlagal Svet. 

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Izvršni direktor se posvetuje z 
upravnim odborom o glavnih dejavnostih, 
prednostnih nalogah in ciljih, na katere 
so mora agencija osredotočiti v 
prihodnjem letu. Prvi osnutek programa 
dela agencije temelji na izidu teh 
posvetovanj.

Or. en

Obrazložitev

Sprejeto besedilo Sveta. 

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Upravni odbor odloča o ustanovitvi 
uradov za zvezo in podružnic. 

Or. en

Obrazložitev

Glej priporočila agencije ENISA 8–9. Upravni odbor lahko te urade ustanovi brez izrecne 
navedbe v uredbi, vendar doslej tega kljub številnim priporočilom ni storil. Besedilo ni v 
nasprotju s predlaganim sedežem v Bruslju. 
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Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni odbor sprejme program dela 
agencije v skladu s členom 13(3) in splošno 
poročilo o dejavnostih agencije v lanskem 
letu v skladu s členom 14(2).

5. Upravni odbor sprejme program dela 
agencije v skladu s členom 12(3) in splošno 
poročilo o dejavnostih agencije v lanskem 
letu v skladu s členom 13(2).

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Upravni odbor opravlja naloge, 
povezane s proračunom agencije, v skladu 
s členoma 19 in 21 ter spremlja zaključke 
in priporočila notranjih ali zunanjih 
revizijskih poročil in ocen, na podlagi 
katerih sprejme ustrezne nadaljnje 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 4 odbora BUDG. 

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Upravni odbor lahko ustanovi delovna 
telesa, sestavljena iz njegovih članov, ki 

8. Upravni odbor ustanovi izvršilni odbor, 
sestavljen iz njegovih članov, ki mu 



PE470.059v01-00 42/71 PR\875732SL.doc

SL

mu pomagajo pri opravljanju nalog, 
vključno s pripravo osnutkov sklepov in 
spremljanjem njihovega izvajanja.

pomagajo pri opravljanju nalog, vključno s 
pripravo osnutkov sklepov in spremljanjem 
njihovega izvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev za člen 4. Z ustanovitvijo izvršilnega odbora se delovna telesa upravnega 
odbora lahko odpravijo. 

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Upravni odbor lahko, potem ko se je 
posvetoval s službami Komisije in o tem 
ustrezno obvestil proračunski organ,
sprejme večletni načrt kadrovske politike.

9. Upravni odbor po posvetovanju s 
Komisijo sprejme večletni načrt kadrovske 
politike, pri čemer upošteva večletno 
napoved programa dela ter oceno 
prihodkov in odhodkov agencije. O tem 
ustrezno obvesti proračunski organ. 

Or. en

Obrazložitev

Sprejete spremembe Sveta. Glej tudi študijo agencije ENISA, v kateri se predlaga pojasnitev 
vloge upravnega odbora pri strateškem načrtovanju kadrovske politike. 

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice, trije 
predstavniki, ki jih imenuje Komisija, in 
trije predstavniki brez pravice do 
glasovanja, ki jih imenuje Komisija, vsak 
od članov pa zastopa naslednje skupine:

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice, ki je 
pooblaščen, da deluje v imenu te države 
članice, in trije predstavniki, ki jih imenuje 
Komisija. Člane upravnega odbora lahko 
zamenjajo njihovi namestniki v skladu s 
poslovnikom upravnega odbora. 
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Or. en

Obrazložitev

Spremembe Sveta večinoma sprejete. Za racionalizacijo agencije in glede na obstoj skupine 
stalnih zainteresiranih strani predstavniki zainteresiranih strani v upravnem odboru niso 
potrebni. 

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stroko informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupine potrošnikov; črtano

Or. en

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) znanstvene strokovnjake s področja 
varnosti omrežij in informacij.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člani uprave in njihovi namestniki so 
imenovani na podlagi ustreznih izkušenj in 
strokovnega znanja s področja varnosti 
omrežij in informacij. 

2. Člani uprave in njihovi namestniki so 
imenovani na podlagi ustreznih izkušenj in 
strokovnega znanja s področja varnosti 
omrežij in informacij. Imajo tudi potrebno 
vodstveno, upravno in proračunsko 
znanje za izpolnjevanje nalog, naštetih v 
členu 5. Člani uprave, ki jih imenuje 
Komisija, imajo najmanj funkcijo 
direktorja. Člani uprave, ki jih imenujejo 
države članice, imajo višji položaj kot tisti, 
ki jih imenuje Komisija. Organ, ki 
namerava imenovati člana uprave in 
namestnika, pravočasno zagotovi podatke 
o njuni stopnji ustreznih izkušenj in 
strokovnega znanja pred imenovanjem, da 
lahko druge države članice in Komisija 
podajo pripombe. Komisija in države 
članice upoštevajo vsako utemeljeno 
nasprotovanje načrtovanemu imenovanju 
člana uprave.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 6 odbora BUDG in uvodno izjavo 28. Zagotoviti je treba primerno 
funkcijo za člane uprave, ki izvira iz zahteve glede visoke funkcije za predstavnike Komisije 
(zaenkrat dva generalna direktorja in en direktor). Na ravni držav članic je treba ugotoviti 
ustrezne nacionalne stopnje. Določiti je treba tudi postopek za upoštevanje morebitnega 
utemeljenega nasprotovanja kandidatov za člane uprave. 

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mandat predstavnikov skupin iz 
odstavka 1(a), (b) in (c) traja štiri leta.

3. Mandat članov upravnega odbora traja 
štiri leta. Mandat se lahko enkrat obnovi.
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Mandat se lahko enkrat podaljša. Če 
predstavnik zapusti ustrezno interesno 
skupino, Komisija imenuje njegovega 
namestnika.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 7 odbora BUDG, kot je bil prilagojen, da bi odražal ukinitev 
predstavnikov zainteresiranih strani v upravnem odboru. 

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravni odbor izmed svojih članov izvoli 
predsednika in njegovega namestnika za tri 
leta z možnostjo ponovne izvolitve. 
Namestnik po uradni dolžnosti nadomešča 
predsednika, kadar ta ne more opravljati 
svojih dolžnosti.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor sprejema sklepe z večino 
glasov članov z glasovalno pravico.

1. Upravni odbor sprejema sklepe z večino 
glasov navzočih članov z glasovalno 
pravico.
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Or. en

Obrazložitev

 Za lažje sprejemanje odločitev v povezavi z dodatnimi predlogi sprememb za člen 9.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za sprejetje poslovnika, statuta agencije, 
proračuna, letnega programa dela ter za 
imenovanje, razrešitev izvršnega direktorja 
in podaljšanje njegovega mandata je 
potrebna dvotretjinska večina glasov 
članov upravnega odbora s pravico do 
glasovanja. 

2. Za sprejetje poslovnika, statuta agencije, 
proračuna, letnega programa dela ter za 
imenovanje in razrešitev izvršnega 
direktorja ter podaljšanje njegovega 
mandata je potrebna dvotretjinska večina 
navzočih glasov članov upravnega odbora 
z glasovalno pravico.

Or. en

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  2a. Za glasovanje upravnega odbora je 
zahtevana sklepčnost dveh tretjin njegovih 
članov z glasovalnimi pravicami ali 
njihovih namestnikov. Če sklepčnost ni 
zagotovljena, lahko predsednik skliče 
izredno sejo, na kateri se lahko odločitve 
sprejmejo na podlagi sklepčnosti, za 
katero je potrebna ena tretjina članov. V 
poslovniku je določen ustrezen rok za 
sklic izredne seje.

Or. en

Obrazložitev

Dvotretjinska sklepčnost je enaka kot v Uredbi 2010/1092 o Evropskem odboru za sistemska 
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tveganja. Pojasnilo Sveta, da lahko namestniki nadomestijo člane, je zajeto v 6(1) in ga ni 
treba ponavljati. Zadnja dva stavka sledita uredbi o Evropskem odboru za sistemska tveganja, 
namen pa je omogočiti sprejemanje odločitev. 

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Izvršilni odbor
1. Ustanovi se izvršilni odbor, ki ga 
sestavljajo člani upravnega odbora in dva 
predstavnika Komisije. Število njegovih 
članov ne sme presegati tretjine števila 
članov upravnega odbora. Sestaja se 
najmanj vsake tri mesece. Predsednik 
upravnega odbora je tudi predsednik 
izvršilnega odbora.
2. Upravni odbor brez poseganja v naloge 
izvršilnega direktorja izvršilni odbor 
pooblasti za opravljanje najmanj 
naslednjih nalog:
(a) spremljanje izvajanja sklepov 
upravnega odbora;
(b) spremljanje upravnih in proračunskih 
zadev v imenu upravnega odbora;
(c) pomoč in svetovanje izvršnemu 
direktorju;
(d) sprejemanje vseh potrebnih ukrepov za 
ustrezno upravljanje agencije med sejami 
upravnega odbora;
(e) priprava sklepov, programov in 
dejavnosti, ki jih sprejema upravni odbor.
3. Vsi dokumenti za člane izvršilnega 
odbora se istočasno razdelijo tudi članom 
upravnega odbora.  Vsem članom 
upravnega odbora se omogoči udeležbo 
sej izvršilnega odbora na lastne stroške, 
pri čemer imajo pravico do glasovanja le 
člani izvršilnega odbora. Izvršilni odbor 
za vsako sejo upravnega odbora pripravi 
poročilo o dejavnosti.
4. Predsednik skliče izvršilni odbor, kadar 
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je treba pripraviti sklepe upravnega 
odbora ter pomagati in svetovati 
direktorju. Sklepe sprejema z navadno 
večino.
5. Direktor sodeluje na sejah izvršilnega 
odbora brez pravice do glasovanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 8 odbora BUDG s predlaganimi spremembami in elementi iz Uredbe 
2062/94 o Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu ter Uredbe 168/2007 o Agenciji za 
temeljne pravice. Glej tudi študijo ENISA, ki navaja, da je upravni odbor prevelik, čeprav 
sedaj načeloma deluje dokaj dobro. Pomisleki, izraženi v študiji agencije ENISA glede 
pomanjkanja resničnega postopka sprejemanja odločitev in nevarnosti, da bi izvršni direktor 
dejansko nadomestil upravni odbor, so odpravljene z mehanizmom, po katerem izvršilni 
odbor obvešča upravni odbor. 

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencijo vodi izvršni direktor, ki svoje 
dolžnosti opravlja neodvisno.

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvršnega direktorja imenuje in razreši
upravni odbor. Imenuje ga za pet let na 
podlagi njegovih zaslug ter upravnih in 
vodstvenih sposobnosti, ki jih izkaže z 
dokazili, ter ustrezne usposobljenosti in 

2. Izvršnega direktorja po potrditvi s strani 
Evropskega parlamenta imenuje upravni 
odbor. Imenuje ga za pet let na podlagi 
njegovih zaslug ter upravnih in vodstvenih 
sposobnosti, ki jih izkaže z dokazili, ter 
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izkušenj s seznama kandidatov, ki ga 
predlaga Komisija. Kandidata, ki ga izbere 
upravni odbor, lahko pristojni odbor 
Evropskega parlamenta pred imenovanjem 
pozove, da poda izjavo in odgovarja na 
vprašanja njegovih članov. 

ustrezne usposobljenosti in izkušenj s 
seznama kandidatov, ki ga predlaga 
Komisija. Komisija lahko objavi javni 
razpis, da bi pridobila seznam ustreznih 
kandidatov. Kandidat, ki ga izbere upravni 
odbor, in drugi kandidati s seznama 
kandidatov Komisije se pred imenovanjem 
pozovejo, da pristojnemu odboru 
Evropskega parlamenta podajo izjave in 
odgovarjajo na vprašanja njegovih članov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z modelom člena 51(2) Uredbe 1093/2010 o Evropskem bančnem organu, ki je šla 
skozi postopek soodločanja. Besedilo Sveta zahteva objavo javnega razpisa, na podlagi 
katerega bi izbrali ustrezne kandidate. Glede na morebitno (in razumljivo) zadržanost 
ustreznih kandidatov do tega postopka je bolje Komisiji omogočiti, da kandidate izbere po 
prejšnjem postopku in da po potrebi še vedno lahko objavi razpis. Primerjaj tudi z 
medinstitucionalno delovno skupino o predstavitvi vseh kandidatov pred Parlamentom.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  2a. Upravni odbor je edini, ki lahko 
izvršnega direktorja razreši.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi člena 51(5) Uredbe 1093/2010 o Evropskem bančnem organu.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V zadnjih devetih mesecih pred iztekom 
tega obdobja Komisija opravi ocenjevanje. 

3. Najpozneje šest mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja iz odstavka 2 Komisija 
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Pri tem oceni zlasti: po opravljenem ocenjevanju upravnemu 
odboru in pristojnemu odboru 
Evropskega parlamenta predloži 
ocenjevalno poročilo. Pri tem v poročilu
oceni zlasti: 

Or. en

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor lahko na predlog 
Komisije, pri čemer mora upoštevati 
poročilo o oceni, in samo, če dolžnosti in 
zahteve Agencije to upravičujejo, mandat 
izvršnega direktorja enkrat podaljša za 
največ tri leta.

4. Upravni odbor lahko na predlog 
Komisije, pri čemer mora upoštevati 
poročilo o oceni, in samo, če dolžnosti in 
zahteve Agencije to upravičujejo, mandat 
izvršnega direktorja po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom podaljša za 
največ pet let.

Or. en

Obrazložitev

Glej predloga spremembe 9 in 10 odbora BUDG. 

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravni odbor obvesti Evropski 
parlament, da namerava podaljšati mandat 
izvršnega direktorja. Direktorja lahko v
mesecu pred podaljšanjem mandata 
pristojni odbor Evropskega parlamenta 
pozove, da poda izjavo in odgovarja na 
vprašanja njegovih članov. 

5. Upravni odbor obvesti Evropski 
parlament, da namerava podaljšati mandat 
izvršnega direktorja. Direktorja tri mesece 
pred podaljšanjem mandata pristojni odbor 
Evropskega parlamenta pozove, da poda 
izjavo in odgovarja na vprašanja njegovih 
članov.

Or. en
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Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če se mandat izvršnega direktorja ne 
podaljša, ta funkcijo opravlja do 
imenovanja njegovega naslednika.

6. Izvršni direktor svojo funkcijo opravlja 
do imenovanja svojega naslednika.

Or. en

Obrazložitev

Sprejete spremembe Sveta. 

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) pripravo dela upravnega odbora in 
izvršilnega odbora;

Or. en

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izvajanje programa dela in sklepe, ki jih 
sprejme upravni odbor;

(b) izvajanje programa dela in sklepe, ki jih 
sprejmeta upravni in izvršilni odbor;

Or. en
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Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 7 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) druge naloge, ki so mu dodeljene s to 
uredbo.

(g) druge naloge, ki so mu/ji dodeljene s to 
uredbo, tudi pripravo in posodabljanje 
večletne strategije agencije;

Or. en

Obrazložitev

 Prim. s predlogom spremembe 13 odbora BUDG.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Izvršni direktor lahko po potrebi in če je 
to v skladu s cilji in nalogami agencije, 
ustanovi ad hoc delovne skupine, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki. O tem vnaprej 
obvesti upravni odbor. Postopki, ki se 
nanašajo predvsem na sestavo, imenovanje 
strokovnjakov s strani izvršnega direktorja 
in delovanje ad hoc delovnih skupin se 
določijo v statutu agencije.

8. Izvršni direktor lahko po potrebi in če je 
to v skladu s cilji in nalogami agencije, 
ustanovi ad hoc delovne skupine, ki jo 
sestavljajo strokovnjaki. O tem vnaprej 
obvesti izvršilni odbor. Postopki, ki se 
nanašajo predvsem na sestavo, imenovanje 
strokovnjakov s strani izvršnega direktorja 
in delovanje ad hoc delovnih skupin se 
določijo v statutu agencije.

Or. en

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Izvršni direktor upravnemu odboru 
zagotovi podporne upravne kadre in po 

9. Izvršni direktor upravnemu in 
izvršilnemu odboru zagotovi podporne 
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potrebi druge vire. upravne kadre in po potrebi druge vire.

Or. en

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na predlog izvršnega direktorja upravni 
odbor ustanovi stalno skupino 
zainteresiranih strani, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki, ki zastopajo ustrezne 
zainteresirane strani, npr. stroko
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, skupine potrošnikov, 
znanstvenike s področja varnosti omrežij in 
informacij, organe pregona in organe za 
zaščito zasebnosti.

1. Na predlog izvršnega direktorja upravni 
odbor ustanovi stalno skupino 
zainteresiranih strani, ki jo sestavljajo 
strokovno priznani strokovnjaki, ki 
zastopajo ustrezne zainteresirane strani, 
npr. podjetja iz sektorja informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ponudnike 
elektronskih komunikacijskih omrežij ali 
storitev, dostopnih javnosti, skupine 
potrošnikov, znanstvenike s področja 
varnosti omrežij in informacij ter pristojne
organe, vključno z organi pregona in 
organi za zaščito zasebnosti.

Or. en

Obrazložitev

„Strokovno priznani“ zato, da bi se zagotovila visoka raven strokovnosti članov stalne 
skupine zainteresiranih strani. Druge spremembe v večji meri zadevajo besedilo Sveta. Svet je 
za organe pregona in organe za zaščito zasebnosti navedel „Unija“, kar ni sprejemljivo, saj 
se s tem izključuje nacionalne organe.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Skupini predseduje izvršni direktor. 3. Skupini predseduje izvršni direktor ali 
katera koli oseba, ki jo imenuje.

Or. en
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Obrazložitev

Svet predlaga, da se upravnemu odboru (na predlog izvršnega direktorja) dovoli, da nalogo 
vodenja stalne skupine zainteresiranih strani celoti preloži na enega člana te skupine. 
Vodenje omenjene skupine pa bi morala biti temeljna naloga izvršnega direktorja.  Kljub 
temu bi morali izrecno navesti, da lahko izvršni direktor glede na posamezni primer za 
vodenje te skupine imenuje nekoga drugega.  

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mandat članov skupine traja dve leti in 
pol. Člani upravnega odbora ne smejo biti 
člani skupine. Osebje Komisije ima
pravico biti prisotno na sejah skupine in 
sodelovati pri njenem delu.

4. Mandat članov skupine traja dve leti in 
pol. Člani upravnega odbora ne smejo biti 
člani skupine. Osebje Komisije in 
strokovnjaki iz držav članic imajo pravico 
biti prisotni na sejah skupine in sodelovati 
pri njenem delu. Če niso člani, se lahko na 
seje in k sodelovanju pri delu skupine 
povabijo predstavniki drugih organov, za 
katere izvršni direktor meni, da so 
pomembni.

Or. en

Obrazložitev

Delno sprejete spremembe Sveta. Ni sprejemljiva omejitev na „organe, ustanovljene na 
podlagi zakonodaje Unije“. 

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija deluje v skladu s programom 
dela, ki vsebuje vse načrtovane dejavnosti. 
Program dela ne izključuje, da bi agencija 
v okviru svojega proračuna opravljala 
nepredvidene dejavnosti, ki so v skladu z 
njenimi cilji in nalogami. O dejavnostih 
agencije, ki niso določene v programu dela, 

1. Agencija deluje v skladu s programom 
dela, ki vsebuje vse načrtovane dejavnosti. 
Program dela ne izključuje, da bi agencija 
v okviru svojega proračuna opravljala 
nepredvidene dejavnosti, ki so v skladu z 
njenimi cilji in nalogami. O dejavnostih 
agencije, ki niso določene v programu dela, 
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izvršni direktor obvesti upravni odbor. izvršni direktor nemudoma obvesti 
izvršilni odbor. Na zahtevo članov 
izvršilnega odbora, ki zastopajo najmanj 
tretjino vseh članov s pravico do 
glasovanja, o vprašanju, ali agencija 
lahko izvede nepričakovano dejavnost, 
odloča izvršilni odbor.  Takšna zahteva se 
poda v roku desetih dni od dne, ko izvršni 
direktor obvesti izvršilni odbor o 
nepričakovani dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Program dela sprejme upravni odbor. Ob upoštevanju nalog agencije v primerjavi z 
nalogami agencije ENISA, se lahko poveča možnost nepričakovanih dejavnosti (ki še spadajo 
pod naloge agencije). Zato bi moral imeti izvršilni odbor možnost, da na hitro odloči, ali je 
treba izvesti določeno nepričakovano dejavnost, če zahtevo za to poda zadostna manjšina.    

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvršni direktor je odgovoren za pripravo 
programa dela agencije, o katerem se mora 
prej posvetovati s službami Komisije. 
Izvršni direktor vsako leto do 15. marca
upravnemu odboru predloži osnutek 
programa dela za naslednjo leto. 

2. Izvršni direktor je odgovoren za pripravo 
programa dela agencije, o katerem se mora 
prej posvetovati s Komisijo. Izvršni 
direktor vsako leto do 1. marca upravnemu 
odboru predloži osnutek programa dela za 
naslednjo leto. Izvršni direktor zagotovi, 
da osnutek programa dela vsebuje jasne 
cilje in kazalnike za merjenje uspešnosti 
dejavnosti agencije.

Or. en

Obrazložitev

V večji meri sprejete spremembe Sveta. 
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Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni odbor vsako leto do 30. 
novembra po posvetovanju s službami 
Komisije sprejme program dela agencije za 
naslednje leto. Program vsebuje večletne 
napovedi. Upravni odbor zagotovi, da je 
program dela v skladu s cilji agencije ter 
prednostnimi nalogami zakonodaje in 
politike Unije na področju varnosti omrežij 
in informacij. 

3. Upravni odbor vsako leto do 30. 
novembra po posvetovanju s Komisijo 
sprejme program dela agencije za naslednje 
leto. Program zajema večletne napovedi in 
vse vidike ukrepov, dejavnosti in zavez 
agencije. Upravni odbor zagotovi, da so v 
programu dela jasno navedeni cilji, ki jih 
je treba doseči, viri, ki morajo biti 
dodeljeni, način merjenja rezultatov 
dejavnosti agencije in da je program dela v 
skladu s cilji agencije ter prednostnimi 
nalogami zakonodaje in politike Unije na 
področju varnosti omrežij in informacij.

Or. en

Obrazložitev

Prim. del predloga spremembe 11 odbora BUDG, ki je bil rahlo spremenjen, da bi bili zajeti 
„vsi vidiki“ in ne „virtualni in nevirtualni“. Sprejete spremembe, ki jih je predlagal Svet. 

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Program dela se pripravi v skladu z 
načelom upravljanja na podlagi dejavnosti. 
Program je v skladu s poročilom o 
načrtovanih prihodkih in odhodkih 
agencije ter proračunom agencije za isto
proračunsko leto.

4. Program dela se pripravi v skladu z 
načelom upravljanja na podlagi dejavnosti 
z napovedmi o človeških in finančnih 
virih, določenih za vsako dejavnost. V ta 
namen izvršni direktor v dogovoru s 
Komisijo določi natančne kazalnike 
uspešnosti za učinkovito oceno doseženih 
rezultatov. Program je v skladu s 
poročilom o načrtovanih prihodkih in 
odhodkih agencije ter proračunom agencije 
za proračunsko leto, ki ga zajema 
program.
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Or. en

Obrazložitev

 Prim. z predlogom spremembe 11 odbora BUDG.

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Potem ko upravni odbor sprejme 
program dela, ga izvršni direktor predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji 
in državam članicam ter ga objavi.

5. Potem ko upravni odbor sprejme 
program dela, ga izvršni direktor predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji 
in državam članicam ter ga objavi. Izvršni 
direktor sprejme vsako povabilo 
pristojnega odbora Parlamenta, naj 
predstavi letni delovni program in izmenja 
mnenje o njem.

Or. en

Obrazložitev

BUDG AM 12. 

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Izvršni direktor pripravi tudi večletno 
strategijo agencije in jo po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom in Komisijo 
predloži upravnemu odboru najmanj 
osem tednov pred njegovo sejo.

Or. en

Obrazložitev

Prim. s predlogom spremembe 13 odbora BUDG. 
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Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvršni direktor vsako leto upravnemu 
odboru predloži osnutek splošnega 
poročila, v katerem so zajete vse dejavnosti 
agencije iz prejšnjega leta. 

1. Izvršni direktor vsako leto upravnemu 
odboru predloži osnutek splošnega 
poročila, v katerem so zajete vse dejavnosti 
agencije iz preteklega leta, ter poročilo o 
proračunskem in finančnem upravljanju. 
V splošnem poročilu so navedeni natančni 
kazalniki uspešnosti za učinkovito oceno 
doseženih rezultatov.

Or. en

Obrazložitev

Prim. s predlogom spremembe 14. „Splošno poročilo je namenjeno merjenju in objavi učinka 
dejavnosti agencije v preteklem letu“, kot predlaga Svet, je v veliki meri skladno s tem 
namenom.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahtevki za svetovanje in pomoč, ki 
spadajo med cilje in naloge agencije, se 
naslovijo na izvršnega direktorja, priložiti 
pa jim je treba osnovne informacije, ki 
pojasnjujejo vprašanje, ki ga je treba 
obravnavati. Izvršni direktor obvesti 
upravni odbor o prejetih zahtevkih in 
pravočasno o nadaljnjih ukrepih v zvezi z 
zahtevki. Če agencija zahtevek zavrne, to 
obrazloži.

1. Zahtevki za svetovanje in pomoč, ki 
spadajo med cilje in naloge agencije, se 
naslovijo na izvršnega direktorja, priložiti 
pa jim je treba osnovne informacije, ki 
pojasnjujejo vprašanje, ki ga je treba 
obravnavati. Izvršni direktor obvesti 
izvršilni odbor o prejetih zahtevkih, 
morebitnih posledicah za načrtovanje 
sredstev in pravočasno o nadaljnjih ukrepih 
v zvezi z zahtevki. Če agencija zahtevek 
zavrne, to obrazloži.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe povzema spremembe Sveta (brez omembe izvršilnega odbora). 

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zahtevke iz prvega odstavka lahko 
vložijo:

črtano

(a) Evropski parlament; 
(b) Svet;
(c) Komisija; 
(d) vsi pristojni organi, ki jih imenuje 
država članica, npr. nacionalni 
regulativni organi iz člena 2 Direktive 
2002/21/ES.

Or. en

Obrazložitev
Namen tega črtanja je poenostavitev, saj subjekti, ki jih agencija podpira, izhajajo iz nalog, 
zato bi z njihovo ponovno navedbo ustvarili nepotrebno podvajanje, agenciji pa se ni treba 
odzvati na vse zahteve. Agencija bi lahko zavrnitev zahteve utemeljila s preprosto 
obrazložitvijo, da ne spada v njene naloge in/ali da zahteve ni podal organ, naveden v teh 
nalogah.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Praktične podrobnosti za uporabo prvega 
in drugega odstavka, zlasti glede vložitve, 
določitve prednosti, nadaljnjih ukrepov kot 
tudi obveščanja upravnega odbora o 
zahtevkih, naslovljenih na agencijo, določi 
upravni odbor v statutu agencije.

3. Praktična ureditev glede uporabe prvega 
odstavka, zlasti glede vložitve, določitve 
prednosti, nadaljnjih ukrepov ter 
obveščanja izvršilnega in upravnega 
odbora o zahtevkih, naslovljenih na 
agencijo, določi upravni odbor v statutu 
agencije.

Or. en
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Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvršni direktor in iz držav članic 
začasno napoteni uradniki podpišejo izjavo 
o zavezi in izjavo o interesu, v katerih 
navedejo, da nimajo neposrednih ali 
posrednih interesov, ki bi lahko ogrozili 
njihovo neodvisnost. 

1. Člani upravnega odbora, izvršni
direktor in iz držav članic začasno napoteni 
uradniki podajo izjavo o zavezi in izjavo o 
interesu, v katerih navedejo, da nimajo 
neposrednih ali posrednih interesov, ki bi 
lahko ogrozili njihovo neodvisnost, ali pa 
navedejo vse neposredne ali posredne 
interese, ki bi lahko škodovali njihovi 
neodvisnosti. Izjave so natančne in 
izčrpne ter se pisno podajo vsako leto, 
posodobijo pa se vsakič, ko je to potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Sprejete spremembe Sveta, dodano pa je še „natančni in izčrpni“ ter zahteva po posodobitvi, 
kadar je potrebna. 

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zunanji strokovnjaki, ki sodelujejo v ad 
hoc delovnih skupinah, na vsaki seji dajo
izjavo o interesih, ki bi lahko ogrozili 
njihovo neodvisnost pri obravnavi točk 
dnevnega reda.

2. Člani upravnega in izvršilnega odbora,
zunanji strokovnjaki, ki sodelujejo v 
priložnostnih delovnih skupinah, in izvršni 
direktor najpozneje na vsaki seji dajo 
natančno in izčrpno izjavo o interesih, ki 
bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost pri 
obravnavi točk dnevnega reda.

Or. en

Obrazložitev

V večji meri sprejete spremembe Sveta, dodano pa je še „natančno in izčrpno“. 
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Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravni odbor v statutu agencije 
določi postopek v zvezi z nadomeščanjem 
člana na seji ali njegovo oziroma njeno 
odsotnostjo v razpravah o teh točkah. 
Statut tudi določa možnost neodvisne in 
zunanje obravnave vseh domnevnih 
primerov konfliktov interesa.

Or. en

Obrazložitev

Sprejete spremembe Sveta, pri čemer je dodana možnost neodvisne obravnave primerov 
domnevnega konflikta interesov. 

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija zagotovi, da imajo javnost in 
vse zainteresirane strani objektivne, 
zanesljive in lahko dostopne informacije, 
po potrebi zlasti o rezultatih njenega dela. 
Objavi tudi izjave o interesu, ki jih dajo 
izvršni direktor in iz držav članic začasno 
napoteni uradniki, kot tudi izjave o 
interesu, ki jih dajo strokovnjaki na sejah 
ad hoc skupin pri obravnavi točk 
dnevnega reda.

2. Agencija zagotovi, da javnost in vse 
zainteresirane strani dobijo ustrezne, 
objektivne, zanesljive in lahko dostopne 
informacije, zlasti glede rezultatov njenega 
dela. Objavi tudi izjave, ki so bile dane v 
skladu s členom 15.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavljena različica zadnjega sprejetega stavka. Poleg tega je črtano „o interesu“ za 
zagotovitev, da objava zajema tudi izjave o zavezanosti. 
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Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ne glede na člen 14 agencija tretjim 
osebam ne sme razkriti informacij, ki jih 
obdeluje ali prejme in za katere je bilo 
zahtevano, da se z njimi ravna zaupno.

1. Ne glede na člen 14 agencija tretjim 
osebam ne sme razkriti nezaupnih 
informacij, ki jih obdeluje ali prejme in za 
katere je bilo utemeljeno zahtevano, da se 
z njimi v celoti ali deloma ravna zaupno.
Če agencija ugotovi, da je bila 
informacija v celoti ali deloma razkrita, se 
o tem posvetuje s stranko, ki je zagotovila 
informacijo pred razkritjem.

Or. en

Obrazložitev

Za okrepitev preglednosti s tem, da se od osebe, ki zahteva zaupnost, zahteva navedbo 
razlogov za to zahtevo, in za zagotovitev, da agencija po predhodnem posvetovanju razkrije 
takšno (nezaupno informacijo na ravni EU), če ugotovi, da informacija ni zaupna (v celoti ali 
deloma). 

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Upravni odbor lahko agenciji dovoli, da 
ravna z zaupnimi informacijami. Pri tem
upravni odbor v soglasju z ustreznimi 
službami Komisije sprejme statut, pri 
čemer uporabi varnostna načela iz Sklepa 
Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom z 
dne 29. novembra 2001 o spremembah 
njenega poslovnika. To med drugim 
vključuje tudi določbe o izmenjavi, 
obdelavi in hrambi tajnih podatkov.

4. Upravni odbor v soglasju s Komisijo
sprejme statut, pri čemer uporabi varnostna 
načela iz Sklepa Komisije 2001/844/ES, 
ESPJ, Euratom z dne 29. novembra 2001 o 
spremembah njenega poslovnika, da bi 
agenciji dovolil, da ravna z zaupnimi 
informacijami. To med drugim vključuje 
tudi določbe o izmenjavi, obdelavi in 
hrambi tajnih podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zagotovitev, da lahko agencija ravna z zaupnimi 
informacijami na ravni EU. Obenem je sprejet predlog Sveta za črtanje navedbe služb 
Komisije. 

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prihodke agencije sestavljajo prispevek 
iz proračuna Evropske unije, prispevki 
tretjih držav, ki v skladu s členom 29 
sodelujejo pri delu agencije, ter prispevki 
držav članic. 

1. Prihodke agencije sestavljajo prispevek 
iz proračuna Evropske unije, prispevki 
tretjih držav, ki v skladu s členom 29 
sodelujejo pri delu agencije, ter 
prostovoljni prispevki držav članic v 
denarju ali dobrinah. Države članice, ki 
dajejo prostovoljne prispevke, v zameno za 
te prispevke ne morejo zahtevati nobenih 
posebnih pravic ali storitev.

Or. en

Obrazložitev

Zveza „v denarju ali dobrinah“ zajema na primer napotitev strokovnjakov na stroške službe, 
ki izvede napotitev, zagotavljanje zmogljivosti računalniške obdelave, plačilo najemnine ali 
kateri koli drug prispevek v naravi. Druge spremembe so v veliki meri povzeti predlogi Sveta. 

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Upravni odbor to poročilo o načrtovanih 
prihodkih in odhodkih, ki vsebuje osnutek 
načrta delovnih mest in programa dela, 
najpozneje do 31. marca pošlje Komisiji in 
državam, s katerimi je Evropska unija 
sklenila sporazume v skladu s členom 24.

6. Upravni odbor to poročilo o načrtovanih 
prihodkih in odhodkih, ki vsebuje osnutek 
načrta delovnih mest in programa dela, 
najpozneje do 31. marca pošlje Komisiji in 
državam, s katerimi je Evropska unija 
sklenila sporazume v skladu s členom 28.

Or. en
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Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Izvršni direktor najpozneje do 1. julija v 
letu po proračunskemu letu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji in 
Računskemu sodišču predloži končne 
računovodske izkaze in mnenje upravnega 
odbora.

7. Izvršni direktor najpozneje do 1. julija v 
letu po proračunskemu letu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji in 
Računskemu sodišču predloži končne 
računovodske izkaze, tudi poročilo o 
proračunskem in finančnem upravljanju 
za navedeno proračunsko leto ter 
pripombe računskega sodišča, in mnenje 
upravnega odbora.

Or. en

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravni položaj Pravni položaj in sedež

Or. en

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Sedež agencije je v Bruslju.

Or. en



PR\875732SL.doc 65/71 PE470.059v01-00

SL

Obrazložitev

V skladu z modelom člena 7 Uredbe 1093/2010 o Evropskem bančnem organu, sprejete po 
postopku odločanja. Agencija, ki uradno nadomešča ENISA, ki je bila ustanovljena z uredbo 
iz leta 2004, bi se morala nahajati na lokaciji, kjer lahko deluje najbolj učinkovito in uspešno 
v splošnem interesu Unije. Glede na naloge in potrebo po pogostih osebnih stikih, je ta 
lokacija Bruselj.   

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za osebje agencije, vključno z izvršnim 
direktorjem, se uporabljajo pravila in 
predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in 
drugo osebje Evropske unije.

1. Za osebje agencije, vključno z izvršnim 
direktorjem, se uporabljajo pravila in 
predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in 
drugo osebje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Sprejeta sprememba Sveta.

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri obdelavi podatkov o posameznikih 
veljajo za agencijo določbe iz Uredbe (ES) 
št. 45/2001.

Pri obdelavi podatkov o posameznikih, 
zlasti med opravljanjem njihovih nalog, 
agencija upošteva načela varstva osebnih 
podatkov, zanjo pa veljajo tudi določbe iz 
Uredbe (ES) št. 45/2001.

Or. en

Obrazložitev

V glavnem sprejete spremembe Sveta. 
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Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Agencija lahko navezuje stike in 
sodeluje s tretjimi državami ter jim po 
potrebi omogoča, da sodelujejo na 
pomembnih področjih dela agencije.

Or. en

Obrazložitev

Navedba naloge agencije za spodbujanje mednarodnega dialoga, sodelovanja in enotni 
globalni pristop. 

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje v treh letih od 
dneva ustanovitve iz člena 34 opravi
ocenjevanje na podlagi pristojnosti, 
dogovorjenih z upravnim odborom, pri 
čemer upošteva mnenja vseh ustreznih 
zainteresiranih strani. Ocena vsebuje oceno 
učinka in učinkovitosti agencije pri 
doseganju ciljev iz člena 2 ter njenih 
delovnih praksah. Komisija opravi
ocenjevanje zlasti zato, da bi lahko 
določila, ali agencija še vedno predstavlja
učinkovit instrument in ali bi bilo treba 
trajanje agencije po obdobju iz člena 34
nadalje podaljšati. 

1. Komisija najpozneje v petih letih od 
dneva ustanovitve iz člena 33 zahteva od 
tretje strani pripravo neodvisne ocene na 
podlagi pristojnosti, dogovorjenih z 
izvršilnim odborom, pri čemer upošteva 
mnenja vseh ustreznih zainteresiranih 
strani. Ocena vsebuje oceno učinka in 
učinkovitosti agencije pri doseganju ciljev 
iz člena 2 ter njenih delovnih praksah. 
Ocena se uporabi kot podlaga za 
ugotovitev, ali je agencija še vedno 
učinkovit instrument, ali je načrtovanje 
njenega proračuna za prihodnja leta 
ustrezno in ali bi bilo treba trajanje 
agencije po obdobju iz člena 33 dodatno
podaljšati. 

Or. en



PR\875732SL.doc 67/71 PE470.059v01-00

SL

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poleg navedbe izvršilnega odbora povzema sprejete spremembe Sveta. 
Zamisel o neodvisni oceni, ki jo pripravi tretja stran, je tudi podprta s študijo agencije 
ENISA. 

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Upravni odbor prejme oceno in Komisiji 
izda priporočila glede sprememb te uredbe, 
agencije in njenih delovnih praks. Upravni 
odbor in izvršni direktor upoštevata 
rezultate te ocene pri večletnem 
načrtovanju agencije.

3. Upravni odbor prejme oceno in Komisiji 
izda priporočila glede sprememb te uredbe, 
agencije, njenega proračuna in njenih 
delovnih praks. Upravni odbor in izvršni 
direktor upoštevata rezultate te ocene pri 
večletnem načrtovanju agencije.

Or. en

Obrazložitev

Sprejeta sprememba Sveta.  

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje države članice gostiteljice Sodelovanje države članice gostiteljice in 
sporazum glede sedeža

Or. en
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Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebna ureditev glede nastanitve 
agencije v državi članici, kjer je njen 
sedež, ter opreme, ki jo da na voljo ta 
država, ter posebna pravila, ki se v tej 
državi članici uporabljajo za izvršnega 
direktorja, člane upravnega odbora, 
osebje agencije in člane njihovih družin, 
je opredeljena v sporazumu o sedežu med 
agencijo in to državo članico, ki se sklene 
po pridobitvi soglasja upravnega odbora.

Or. en

Obrazložitev

Primerjaj medinstitucionalno delovno skupino in člen 74 Uredbe 1093/2010 o Evropskem 
bančnem organu, ki je šla skozi postopek soodločanja. 

Predlog spremembe 122

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta država članica zagotovi najboljše 
mogoče pogoje za zagotovitev uspešnega 
delovanja agencije, vključno z večjezičnim 
šolanjem z evropsko vsebino in ustreznimi 
prometnimi povezavami.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 30(1a)(novo).  



PR\875732SL.doc 69/71 PE470.059v01-00

SL

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija se ustanovi […] za pet let. Agencija se ustanovi 13. septembra 2013
za dobo sedmih let.

(Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladitev dobe trajanja z večletnim finančnim okvirom, 
primerjaj tudi s priporočilom 5 ter s študijo agencije ENISA. 
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OBRAZLOŽITEV

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA), „agencija“, je bila ustanovljena 
marca 2004 za dobo petih let, ki je bila leta 2008 podaljšana do marca 2012.  Septembra 2010 
je Komisija predstavila dva predloga – predlog za dodatno podaljšanje obdobja trajanja 
agencije za 18 mesecev do septembra 2013 in obsežnejši predlog za posodobitev in 
racionalizacijo agencije. Ko je Parlament predloga soglasno podprl, je bilo sklenjeno, da se 
najprej odobri podaljšanje mandata agencije, zato da bi zagotovili njeno neprekinjeno 
delovanje in Parlamentu omogočili več časa za temeljito razpravo in analizo dolgoročnega 
obstoja agencije.

Ob pregledu drugega predloga Komisije o posodobitvi vloge agencije smo morali najprej 
obravnavati vprašanje, ali je agencija še vedno potrebna. Agencija je v dokaj kratkem času 
pomembno prispevala k varnosti omrežij in informacij, vendar se poročevalec meni, da glede 
na nove izzive v nenehno spreminjajočem se kibernetskem svetu njeno nadaljnje delovanje v 
sedanji obliki ne bi bila trajna rešitev. Ob pregledu vseh argumentov je jasno, da agencija 
izpolnjuje specifične potrebe na ravni EU in zainteresirane strani usklajuje učinkoviteje in 
uspešneje kot bi lahko to dosegle države članice na podlagi medsebojnega sodelovanja.

Odbor ITRE Evropskega parlamenta je organiziral predstavitev in zahteval izvedbo 
najnovejše in neodvisne študije o posameznih vidikih sedanjega delovanja agencije, na primer 
kako lahko učinkovito prispeva k varnosti omrežij in informacij v EU in na mednarodni ravni. 
V pozivu za študijo smo zahtevali obravnavo vseh praktičnih vidikov, ki prispevajo k 
uspešnem delovanju agencije, tudi kadrovskih in proračunskih vidikov. V skladu s tem je bila 
izvedena podrobna študija, v zaključku katere je bilo podanih dvanajst priporočil za 
izboljšanje delovanja agencije. Ta priporočila zajemajo dolgoročnejši obstoj agencije, manjša 
nejasnost glede vloge in ciljev v okviru uredbe ter dvig proračuna za delovanje.

Poleg tega bi morala agencija imeti dodatne naloge v zvezi s skupinami CERT (Računalniške 
grožnje in skupine za odzivanje) za zagotovitev, da bodo imele vse te skupine v državah 
članicah in Uniji dovolj napredne zmogljivosti in da te čim bolj ustrezajo zmogljivostim 
najnaprednejših skupin CERT. Agencija bi tudi morala navezati stike z nacionalnimi organi 
za varstvo podatkov in zasebnosti, da bi v okviru boja proti kibernetskemu kriminalu ustrezno 
obravnavali vprašanja, povezana varstvom omrežij in informacij. Imeti bi morala usklajevalno 
vlogo, da bi zapolnila vrzeli na področjih, za katera ni pristojen noben organ EU in za katera 
je sama pristojna.  

Naj navedemo nedavni primer, ki zadeva tako varnost omrežij kot varstvo zasebnosti in 
podatkov – zbiranje brezžičnih podatkov po identični metodi v več državah članicah.  Kljub 
usklajeni zakonodaji o varstvu podatkov na ravni EU ni bilo ustreznega organa, ki bi lahko 
podpiral usklajevanje enotne analize in odziva, zaradi česar so se uporabili povsem različni 
nacionalni pristopi, posledica česar pa so bile različne stopnje zaščite državljanov ter 
nepotrebna zmeda za zadevne operaterje. 

Kot so pokazali nedavni dogodki, varstvo omrežij in informacij pogosto obsega bolj globalno 
razsežnost, zato mora agencija sposobna vzpostaviti dialog in sodelovanje s tretjimi državami 
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in mednarodnimi organizacijami, da bi razvili enotnejši pristop do potencialnih tveganj. 

Nadalje je bila s spremembami telekomunikacijskega regulativnega okvira uvedena platforma 
za zagotavljanje standardiziranih informacij v javnem interesu za vse uporabnike interneta.  
Ker je splošna varnost omrežij – skupna dobrina – končno in v zelo veliki meri odvisna od 
dejavnosti posameznih uporabnikov in od tega, kako zaščitijo svoje naprave pred tveganji, ter 
ob upoštevanju s tem povezanih nevarnosti za posamezne uporabnike, je treba sedaj izkoristiti 
priložnost in to platformo aktivirati. Agencija ima možnosti, da državam članicami pomaga 
pri zagotavljanju potrebnih informacij, ki bi jih lahko ponudili posameznim uporabnikom.  

Poleg omenjene študije pa so številni drugi viri poudarili, da je sama vloga agencije v 
določenem pogledu nejasna. Zdi se, da imajo države članice različne poglede na poslanstvo 
agencije, ki izhaja iz njenega mandata, in zaradi teh razhajanj je delo agencije postalo bolj 
kompleksno. Obseg, naloge in cilji agencije so pojasnjeni, da bi lahko kar najbolje izrabili 
njene dragocene vire. Pri zmanjšanju nejasnosti in zagotavljanju natančnejše definicije nalog 
agencije je pomembno paziti, da uredba ne bi postala preveč toga. 

Področje varnosti omrežij in informacij se hitro spreminja in lahko se izkaže, da kar je 
ustrezno sedaj morda ne bo v bližnji prihodnosti, zato mora agencije imeti prilagodljivo
strukturo upravljanja, da bi se lahko prilagajala na svoje okolje. To hitro spreminjajoče se 
okolje prav tako vpliva na njen obstoj. Redno se je poudarjalo, da mora biti agencija 
ustanovljena za nedoločen čas, da bi imela večjo gotovost in učinkovitost v okviru 
dolgoročnega načrtovanja. Čeprav gre za utemeljene argumente, so izkušnje pokazale, da je 
bilo treba prvo uredbo o agenciji kmalu prenoviti, če naj bi sledila razvoju. Časovno omejeni 
mandat predpostavlja, da je treba redno ocenjevati, ali agencija še naprej izpolnjuje svoje cilje 
in jih po potrebi posodabljati ali jo zapreti, če svojih ciljev več ne bi izpolnjevala.

Sporen je tudi sedež agencije  v Heraklionu na grškem otoku Kreta. Tehnološki napredek 
sicer omogoča delo tudi v oddaljenih krajih, vendar nič ne more nadomestiti neposrednih 
človeških stikov. Mnogi opazovalci so poudarili, da je pomembno zaupanje v ta svet in lahko 
bi rekli, da je „osebno mreženje“ nujno za lažje zagotavljanje varnosti omrežij. Zlasti skrb 
zbujajoči so statistični podatki o potovanjih osebja agencije, tako s stroškovnega kot 
časovnega vidika. Ob pregledu statističnih podatkov o potovanju je jasno, da bi za lokacijo 
agencije precej bolj ustrezal Bruselj. S preselitvijo agencije v Bruselj bi okrepili njene 
zmogljivosti v več pogledih, na primer za odzivanje na nujne zahteve institucij EU v zadnjem 
hipu, ohranjanje mrež ključnih stikov, udeležbo na glavnih prireditvah ter izboljšanje njene 
sedanje prepoznavnosti. 

Pričujoča uredba o novi agenciji, ki uradno nadomešča prvotno agencijo, ustanovljeno na 
podlagi uredbe iz leta 2004, je dobra priložnost za ponovno razpravo o novem sedežu. Poleg 
tega bi moral Parlament kot sozakonodajalec jasno uveljavljati svojo pravico do sprejemanja 
odločitev glede sedeža organov, ustanovljenih na podlagi njegove odobritve, in ne pustiti, da 
o tem brez javne razprave odločajo same države članice. Zato poročevalec priporoča, naj bo 
sedež agencije v Bruslju.


