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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Informacijske in komunikacijske tehnologije so sestavni del javnega in zasebnega življenja v 
Evropi.

Zaradi pomembnosti, ki jo ima varnost omrežij in informacij, temelječa na pridobljenih 
izkušnjah in rastočih čezmejnih izzivih na tem področju, je treba pristojnosti in sredstva 
Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) povečati, da bi zagotovili in 
spodbudili visoko raven varnosti in varstva podatkov.

Agencija bi morala zato na podlagi predloga Komisije vzpostaviti sistem za zgodnje 
opozarjanje, zbirati, analizirati in usklajevati kršitve zasebnosti in varnosti podatkov ter 
tesneje sodelovati z državami članicami in evropskimi institucijami, pa tudi organi pregona in 
pravosodnimi organi na njihovo zahtevo ali lastno pobudo.
Poleg tega je treba za zagotovitev popolne preglednosti okrepiti demokratični nadzor 
agencije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge 
sprememb:

Predlog spremembe 1

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, 

(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 in 
družbeno 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 
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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.

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.

Predlog spremembe 2

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. Sedež 
agencije je v Heraklionu na Kreti.

Predlog spremembe 3

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 

(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 
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razvila in ohranila visoko raven 
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.

razvila in ohranila visoko raven 
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, opredeljevala in obravnavala 
vprašanja njihove varnosti ter tako
prispevala k nemotenemu delovanju 
notranjega trga.

Predlog spremembe 4

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 bi morala 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 ter 
varstvu zasebnosti in osebnih podatkov. 
Poleg tega bi morala vzbujati zaupanje s 
svojo neodvisnostjo, kakovostnim 
svetovanjem in informacijami ter 
preglednimi delovnimi postopki in 
metodami.

Predlog spremembe 5

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 

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

Predlog spremembe 6

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 
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.

(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 
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 
institucije Unije 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.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Agencija bi morala podpirati 
Evropski forum za države članice 
(EFMS), ki je namenjen spodbujanju 
razprave o zgledih dobre prakse politike in 
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njihovi izmenjavi, da bi imeli na področju 
varnosti in odpornosti informacijsko-
komunikacijske infrastrukture skupne 
cilje politike in prednostne naloge, 
agencija pa bi morala prevzeti dejavnejšo 
vlogo pri delu tega foruma.

Predlog spremembe 8

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 
tako, da spodbuja izmenjavo informacij, 
kampanje za ozaveščanje, izobraževalne 
programe in programe usposabljanja.

(20) Agencija mora olajšati sodelovanje 
med pristojnimi neodvisnimi regulativnimi
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 
tako, da spodbuja izmenjavo informacij, 
kampanje za ozaveščanje, izobraževalne 
programe in programe usposabljanja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Agencija bi morala države članice 
in izvajalce storitev spodbujati k zvišanju 
splošnih varnostnih standardov, tako da 
bi vsi uporabniki interneta ustrezno 
ukrepali za zagotovitev svoje kibernetske 
varnosti.
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Predlog spremembe 10

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 
varnostne vidike omrežij in informacij.
Predstavniki teh organov morajo postati 
enakopravni akterji agencije in biti 
zastopani v stalni skupini zainteresiranih 
strani agencije.

(25) Da bi agencija cilje dosegla v celoti, 
mora navezati stike in sodelovati z organi 
pregona in organi za varstvo zasebnosti in 
osebnih podatkov, da bi lahko v boju proti 
kibernetskemu kriminalu in pri varstvu 
osebnih podatkov izpostavila in ustrezno 
obravnavala varnostne vidike omrežij in 
informacij. Predstavniki teh organov 
morajo postati enakopravni akterji agencije 
in biti zastopani v stalni skupini 
zainteresiranih strani agencije.

Predlog spremembe 11

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 

(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 
neodvisnih nadzornih organov držav članic 
na področju zaščite fizičnih oseb pri 
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obdelovanju osebnih podatkov in prostem 
pretoku takšnih podatkov.

obdelovanju osebnih podatkov in prostem 
pretoku takšnih podatkov.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

(Besedilo, ki ga predlaga Komisija) Predlog spremembe

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.

1. Agenciji pri izpolnjevanju pravnih in 
regulativnih zahtev v skladu z veljavno in 
prihodnjo zakonodajo Unije, ki se nanašajo 
na varnost omrežij in informacij, pa tudi 
na varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, pomagajo Komisija, druge 
institucije Unije in države članice, ki tako 
prispevajo k nemotenemu delovanju 
notranjega trga.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Agencija zagotavlja visoko raven 
varstva in varnosti podatkov.

Predlog spremembe 14

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) na zahtevo ali lastno pobudo pomaga 
Komisiji z nasveti, mnenji, tehničnimi, 
pravnimi in družbeno-gospodarskimi 
analizami ter pripravami na razvoj in 
posodobitev zakonodaje Unije o varnosti 
omrežij in informacij oblikovati politiko 
varnosti omrežij in informacij, pa tudi o 
varstvu zasebnosti in osebnih podatkov, 
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upoštevaje zlasti spletne vidike;

Predlog spremembe 15

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) olajšuje sodelovanje med državami 
članicami ter državami članicami in 
institucijami Unije – na njihovo zahtevo 
ali na lastno pobudo – za preprečevanje in 
odkrivanje incidentov na področju varnosti 
omrežij in informacij ter za odzivanje 
nanje, ko ima to čezmejne razsežnosti;

Predlog spremembe 16

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 evropske 
institucije in organe – na njihovo zahtevo 
ali na lastno pobudo – v prizadevanjih, da 
zbirajo, analizirajo in razširjajo podatke o 
varnosti omrežij in informacij; 

Predlog spremembe 17

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) na podlagi informacij, ki jih v skladu s 
predpisi Unije in nacionalnimi predpisi, 
sprejetimi na podlagi zakonodaje Unije, 
posredujejo države članice in institucije 
Unije, so seznanjene z najnovejšim 
dogajanjem na področju varnosti omrežij 
in informacij v Uniji v korist držav članic 
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in institucij Unije;

Predlog spremembe 18

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 
dobrih praks in standardov;

(e) podpira sodelovanje med pristojnimi 
javnimi organi ter med javnimi in 
zasebnimi zainteresiranimi stranmi v 
Uniji – na njihovo zahtevo ali na lastno 
pobudo, spodbuja dialog in prizadevanja
za razvoj ter izmenjavo dobrih praks, 
spodbuja in zagotavlja, da so popolnoma 
neodvisni, spodbuja izmenjavo informacij 
in ozaveščanje, lažje opredeljevanje in
sprejemanje evropskih ter mednarodnih 
standardov za obvladovanje tveganj in 
varnost elektronskih izdelkov, omrežij in 
storitev;

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) podpira organe pregona in 
pravosodne organe – na njihovo zahtevo 
ali lastno pobudo – z nudenjem 
strokovnega znanja za boj proti 
kibernetskemu kriminalu in odzivanje na 
kibernetske incidente;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
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Člen 3 – odstavek 1 – točka f aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(faa) podpira organe pregona in 
pravosodne organe z nudenjem 
strokovnega znanja za boj proti 
kibernetskemu kriminalu in odzivanje na 
kibernetske incidente– na njihovo zahtevo 
ali lastno pobudo; vseeno pa Agencija ne 
sproža posebnih kazenskih preiskav ter je 
organi izvrševanja in pregona ter 
pravosodni organi ne pozivajo rutinsko k 
operativni pomoči, na primer pri 
preiskavah o kibernetskem kriminalu ali v 
računalniški forenziki;

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc)spodbuja dobro prakso pri 
zagotavljanju varne obdelave podatkov z 
notranjo uporabo najučinkovitejših in 
naprednih varnostnih postopkov ter 
njihovih metod delovanja ter z omejitvijo 
poseganja v zasebnost na najmanjšo 
možno raven in deluje kot referenčna 
točka pri praktičnem izvajanju najboljših 
razpoložljivih tehnologij na področju 
varnosti;

Predlog spremembe 22

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 

(i) pomaga institucijam Unije in organom, 
ustanovljenim na podlagi zakonodaje 
Unije, pri njihovem prizadevanju, da bi 
razvili zmogljivosti za preprečevanje,



AD\879972SL.doc 13/17 PE469.719v03-00

SL

področju varnosti omrežij in informacij; odkrivanje, analiziranje in odzivanje na 
področju varnosti omrežij in informacij;

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) opravlja naloge, ki so bile nanjo 
prenesene s pravnimi akti Unije.

(k) opravlja naloge, ki so bile nanjo 
prenesene s pravnimi akti Unije, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Skupine za odzivanje na računalniške 

grožnje (CERT)
1. Agencija podpira nacionalne skupine 
CERT v državah članicah in na ravni 
Unije ter ustanovitev in delovanje mreže 
nacionalnih in evropskih tovrstnih 
skupin, vključno s člani skupine 
evropskih vladnih skupin CERT. Za 
pomoč pri zagotavljanju, da imajo vse 
tovrstne skupine držav članic in Unije 
dovolj napredne zmogljivosti in da te čim 
bolj ustrezajo zmogljivostim 
najnaprednejših tovrstnih skupin, 
agencija pomaga pri določanju meril za 
skupine in spodbuja dialog ter izmenjavo 
informacij in najboljših praks med 
skupinami CERT in skupino evropskih 
vladnih skupin CERT. Agencija spodbuja 
in podpira sodelovanje med zadevnimi 
skupinami držav članic in Unije v primeru 
dogodkov, ki so ali bi utegnili biti 
povezani z njimi.
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2. Agencija olajšuje stike ter izmenjavo 
informacij in zgledov najboljše prakse z 
ustreznimi državnimi in drugimi 
skupinami za odzivanje na računalniške 
grožnje ter skupinami in forumi v tretjih 
državah.
3. Agencija deluje kot usklajevalni organ 
teh skupin na ravni EU.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kandidata, ki ga izbere upravni odbor, 
pristojni odbori Evropskega parlamenta 
pred imenovanjem povabijo, da da izjavo 
in odgovarja na vprašanja njihovih 
članov. Evropski parlament na podlagi te 
izjave sprejme mnenje, v katerem izrazi 
stališče glede izbranega kandidata. 
Upravni odbor obvesti Evropski 
parlament o tem, kako je to mnenje 
upošteval.

Predlog spremembe 26

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 
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.

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 
izkušenj s seznama kandidatov, ki ga 
predlaga Komisija. Kandidata, ki ga izbere 
upravni odbor, pristojni odbori Evropskega 
parlamenta pred imenovanjem povabijo, da 
poda izjavo in odgovarja na vprašanja 
njihovih članov. Evropski parlament na 
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podlagi te izjave sprejme mnenje, v 
katerem izrazi stališče glede izbranega 
kandidata. Upravni odbor obvesti 
Evropski parlament o tem, kako je to 
mnenje upošteval.

Predlog spremembe 27

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 v mesecu 
pred podaljšanjem mandata pristojni odbor 
Evropskega parlamenta pozove, da poda 
izjavo in odgovarja na vprašanja njegovih 
članov.

Predlog spremembe 28

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 
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 
varstvo podatkov.
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Upravni odbor določi ukrepe, na 
podlagi katerih agencija uporablja 
Uredbo (ES) št. 45/2001, vključno z 
ukrepi v zvezi z uradno osebo za varstvo 
podatkov v agenciji.
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