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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Postopno vzpostavljanje evropskega železniškega območja brez meja zahteva ukrepanje Unije 

na področju tehničnih predpisov za železnice glede tehničnih (interoperabilnost) in varnostnih 

vidikov, pri čemer so oboji neločljivo povezani in zahtevajo večjo stopnjo usklajenosti na 

ravni Unije ter obstoj evropskega organa, ki bi olajšal ta postopek. 

 
Sedaj so postopki za začetek obratovanja vseh delov železniškega sistema, kot so vozila, 

infrastruktura in energetske sestavine ali signalizacijski sistemi, v pristojnosti nacionalnih 

varnostnih organov. V primeru čezmejnega obratovanja mora vozilo imeti dovoljenje vseh 

držav članic, v katerih namerava obratovati. Naloga nacionalnih varnostnih organov je tudi, 

da prevoznikom v železniškem prometu izdaja del A varnostnega spričevala, ki velja po vsej 

Uniji, in del B, ki velja v posamezni državi članici. Prosilec mora dokazati, da uporablja 

ustrezen sistem za upravljanje varnosti. Spričevalo potrjuje, da je prevoznik v železniškem 

prometu zmožen varno obratovati na določenem omrežju. Različni postopki za izdajo 

dovoljenj in varnostnih spričeval v državah članicah so dolgotrajni in ovirajo svobodni in 

konkurenčni pretok potnikov in blaga po Uniji. 

 

Najbolj obetavni način za doseganje ključnih ciljev evropske prometne politike je ta, da bi v 

prihodnje Evropska agencija za železniški promet bila edini organ za železniški promet in 

točka Evropske unije, kjer je možno na enem mestu pridobiti dovoljenja za vozila in 

varnostna spričevala/dovoljenja ter urediti začetek obratovanja podsistemov ERTMS ob 

progi. Evropski organ za železniški promet izvaja tudi druge naloge, kot je klasifikacija 

nacionalnih pravil in sistematičen nadzor obstoječih ali osnutkov novih nacionalnih pravil ter 

vzpostavitev in obnavljanje evropskih registrov ali priporočil glede standardizacije. Poleg 

tega je treba z Evropsko agencijo za železniški promet, ki bi delovala kot edini organ za 

železniški promet, ustanoviti neodvisni pritožbeni organ, ki bi vodil poštene in pregledne 

postopke. Da bi bilo izboljšanje sistema resnično učinkovito, je treba pristojnosti agencije 

hitro povečati v razumnem in smiselnem prehodnem obdobju. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v 

svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Pri uresničevanju teh ciljev bi morala 

Agencija v celoti upoštevati postopek 

širitve Unije in posebne omejitve v zvezi z 

(6) Pri uresničevanju teh ciljev bi morala 

Agencija v celoti upoštevati postopek 

širitve Unije in posebne omejitve v zvezi z 
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železniškimi povezavami s tretjimi 

državami. Agencija bi morala nositi 

izključno odgovornost za naloge in 

pristojnosti, ki so ji dodeljene. 

železniškimi povezavami s tretjimi 

državami. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6 a) Agencija bi morala nositi izključno 

odgovornost za naloge in pristojnosti, ki 

so ji dodeljene. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Pri izvajanju svojih nalog in zlasti v 

zvezi s pripravo priporočil bi morala 

Agencija kar najbolj upoštevati zunanje 

strokovnjake za železnice. Ti bi morali 

vključevati predvsem poklicne 

strokovnjake iz železniškega sektorja in 

ustreznih nacionalnih organov. Sestavljati 

bi morali pristojne in reprezentativne 

delovne skupine Agencije. 

(7) Pri izvajanju svojih nalog in zlasti v 

zvezi s pripravo priporočil bi morala 

Agencija kar najbolj upoštevati zunanje 

strokovnjake za železnice. Ti bi morali 

vključevati predvsem poklicne 

strokovnjake iz železniškega sektorja in 

ustreznih nacionalnih organov. Sestavljati 

bi morali pristojne in reprezentativne 

delovne skupine Agencije. Agencija ne bi 

smela pozabiti na ravnotežje med tveganji 

in koristmi, zlasti v zvezi z upravljanjem 

navzkrižij interesov na eni strani ter 

ciljem, da se pridobi najboljše možno 

strokovno znanje na drugi strani. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35a) Za učinkovito uporabo sredstev 

Unije in uspešno delovanje Agencije, bi 

morala slednja imeti sedež samo na eni 

lokaciji, da se čim bolj zmanjšajo čas 

potovanj in potni stroški za osebje 

nacionalnih varnostnih organov in 

deležnikov iz železniškega sektorja ter se 

lažje pritegne kvalificirano osebje. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 2 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pravni status Pravni status in kraj sedeža 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Agencija ima sedež na centralni 

lokaciji, da bi bili čas potovanj in potni 

stroški za osebje iz nacionalnih 

varnostnih organov in deležnikov iz 

železniškega sektorja čim nižji. Agencija 

ima sedež na kraju, ki je privlačen za 

kvalificirano osebje. 
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Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija na zahtevo nacionalnih 

regulatornih organov, navedenih v členu 55 

Direktive 2012/34/EU [Direktiva o 

vzpostavitvi enotnega evropskega 

železniškega območja (prenovitev)], izda 

mnenje, ki zadeva varnostne in 

interoperabilne vidike vprašanj, ki so 

pritegnila njihovo pozornost. 

1. Agencija na zahtevo nacionalnih 

regulatornih organov, navedenih v členu 55 

Direktive 2012/34/EU [Direktiva o 

vzpostavitvi enotnega evropskega 

železniškega območja (prenovitev)], ali 

člana mreže predstavniških organov iz 

železniškega sektorja iz člena 34(2) te 

uredbe izda mnenje, ki zadeva varnostne in 

interoperabilne vidike vprašanj, ki so 

pritegnila njihovo pozornost. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Agencija izdaja posamezna varnostna 

spričevala v skladu s členoma 10 in 11 

Direktive … [Direktiva o varnosti]. 

Agencija izdaja, obnavlja, začasno 

razveljavi, spreminja ali razveljavlja 
posamezna varnostna spričevala v skladu s 

členoma 10 in 11 Direktive … [Direktiva o 

varnosti]. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) izda priporočila za Komisijo o 

evropskih standardih, ki jih morajo razviti 

ustrezni evropski organi za standarde. 

 



 

AD\1008241SL.doc 7/16 PE514.829v03-00 

 SL 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka g b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (g b) izda podrobne zahteve glede 

standardov za ustrezne evropske organe 

za standarde, da izpolni mandat, ki ji ga je 

Komisija podelila v zvezi z železniškim 

prometom. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 18 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dovoljenja za začetek obratovanja 

podsistemov vodenja-upravljanja in 

signalizacije ob progi 

Dovoljenja za začetek obratovanja 

podsistemov ERTMS 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Agencija izdaja dovoljenja za začetek 

obratovanja podsistemov vodenja-

upravljanja in signalizacije ob progi, ki se 

nahajajo ali obratujejo v celotni Uniji, v 

skladu s členom 18 Direktive … [Direktiva 

o interoperabilnosti]. 

Agencija izdaja dovoljenja za začetek 

obratovanja podsistemov ERTMS, ki se 

nahajajo ali obratujejo v celotni Uniji, v 

skladu s členom 18 Direktive … [Direktiva 

o interoperabilnosti]. 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Če so potrebni nujni preventivni 

ukrepi iz člena 8 direktive o varnosti in 

člena 14(4) direktive o interoperabilnosti, 

ki zadevajo več držav članic, zlasti po 

nesreči ali incidentu, vodi Agencija 

harmonizacijo pravila na ravni Unije, pri 

čemer se uskladi z nacionalnimi 

varnostnimi organi. Agencija po potrebi 

izda priporočilo ali mnenje za Komisijo. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija vzpostavi in vodi evropske 

registre, kot določajo členi 43, 44 in 45 

Direktive … [Direktiva o 

interoperabilnosti]. Agencija deluje kot 

sistemski organ za vse registre in zbirke 

podatkov iz Direktiv o varnosti, 

interoperabilnosti in strojevodjih. To 

vključuje zlasti naslednje: 

1. Agencija določi evropske registre, kot 

določajo členi 43, 44 in 45 Direktive …  

[Direktiva o interoperabilnosti], v 

praktični, učinkoviti in uporabnikom 

prijazni obliki, da podpre poslovne in 

operativne potrebe. Agencija deluje kot 

sistemski organ za vse registre in zbirke 

podatkov iz Direktiv o varnosti, 

interoperabilnosti in strojevodjih. To 

vključuje zlasti naslednje: 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) registri vozil, tudi prek povezav z 

zadevnimi nacionalnimi registri; 

(g) evropski register dovoljenih vozil, tudi 

prek povezav z zadevnimi nacionalnimi 

registri; 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 1 – točka l 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(l) sprejme strategijo za boj proti 

goljufijam, ki je sorazmerna s tveganji za 

goljufije, ob upoštevanju razmerja med 

stroški in koristmi ukrepov, ki jih je treba 

izvesti; 

(l) sprejme strategijo za boj proti 

goljufijam in za preglednost, ki je 

sorazmerna s tveganji za goljufije, ob 

upoštevanju razmerja med stroški in 

koristmi ukrepov, ki jih je treba izvesti; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Upravni odbor v skladu s postopkom iz 

člena 110 kadrovskih predpisov sprejme 

odločitev na podlagi člena 2(1) kadrovskih 

predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev 

drugih uslužbencev o dodelitvi ustreznih 

pooblastil pristojnega organa za 

imenovanja izvršnemu direktorju in 

opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se 

lahko ta dodelitev pooblastil začasno 

prekine. Izvršni direktor ima dovoljenje za 

nadaljnji prenos teh pooblastil. 

Upravni odbor v skladu s postopkom iz 

člena 110 kadrovskih predpisov sprejme 

odločitev na podlagi člena 2(1) kadrovskih 

predpisov in člena 6 pogojev za zaposlitev 

drugih uslužbencev o dodelitvi ustreznih 

pooblastil pristojnega organa za 

imenovanja izvršnemu direktorju in 

opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se 

lahko ta dodelitev pooblastil začasno 

prekine. Izvršni direktor lahko ta 

pooblastila prenese naprej. To ne vpliva 

na njegovo odgovornost. Izvršni direktor o 

prenosu pooblastil in njihovem 

nadaljnjem prenosu obvesti upravni 

odbor. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ob uporabi predhodnega pododstavka 

lahko, kadar tako zahtevajo izjemne 

Ob uporabi predhodnega pododstavka 

lahko, kadar tako zahtevajo izjemne 
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okoliščine, upravni odbor s sprejetjem 

odločitve začasno prekine dodelitev 

pooblastil pristojnega organa za 

imenovanja izvršnemu direktorju in 

pooblastil, ki jih je ta prenesel naprej ter jih 

izvaja sam ali jih prenese na enega od 

svojih članov ali na člana osebja, ki ni 

izvršni direktor. 

okoliščine, upravni odbor s sprejetjem 

odločitve začasno prekine dodelitev 

pooblastil pristojnega organa za 

imenovanja izvršnemu direktorju in 

pooblastil, ki jih je ta prenesel naprej ter jih 

izvaja sam ali jih prenese na enega od 

svojih članov ali na člana osebja, ki ni 

izvršni direktor. Pooblaščena oseba o 

prenosu obvesti upravni odbor.  

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 50 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencijo vodi njen izvršni direktor, ki je 

popolnoma neodvisen pri opravljanju 

svojih nalog. Izvršni direktor je za svoje 

ravnanje odgovoren upravnemu odboru. 

1. Agencijo vodi njen izvršni direktor, ki je 

popolnoma neodvisen pri opravljanju 

svojih nalog. Izvršni direktor je za svoje 

ravnanje odgovoren upravnemu odboru. 

Izvršnega direktorja bi bilo treba pred 

imenovanjem povabiti, da poda izjavo in 

sodeluje v razpravi s poslanci Evropskega 

parlamenta. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 51 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija ustanovi eno ali več komisij za 

pritožbe. 

1. Agencija ustanovi eno ali več 

neodvisnih komisij za pritožbe. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 55 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vse fizične in pravne osebe lahko 1. Vse fizične in pravne osebe ali član 
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vložijo pritožbo proti odločbi, ki jo je nanje 

naslovila Agencija, v skladu s členi 12, 16, 

17 in 18. 

mreže predstavniških organov iz 

železniškega sektorja iz člena 34(2) lahko 

vložijo pritožbo proti vsaki odločbi, ki jo je 

nanje naslovila Agencija, v skladu s členi 

12, 16, 17 ali 18. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 56 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija za pritožbe mora pritožbo čim 

prej preučiti. Kadar je potrebno, povabi 

stranke v pritožbenem postopku, da v 

določenih rokih predložijo pripombe na 

uradna obvestila, ki jih je izdala komisija 

za pritožbe sama, ali na sporočila drugih 

strank v pritožbenem postopku. Stranke v 

pritožbenem postopku imajo pravico do 

ustnega dajanja izjav. 

1. Komisija za pritožbe preuči pritožbo v 

dveh mesecih po prejetju vseh potrebnih 

informacij. Komisija za pritožbe lahko te 

potrebne informacije zahteva v enem 

mesecu. Kadar je potrebno, povabi stranke 

v pritožbenem postopku, da v določenih 

rokih predložijo pripombe na uradna 

obvestila, ki jih je izdala komisija za 

pritožbe sama, ali na sporočila drugih 

strank v pritožbenem postopku. Stranke v 

pritožbenem postopku imajo pravico do 

ustnega dajanja izjav. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 59 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Po prejemu pripomb Računskega 

sodišča k začasnim obračunom Agencije v 

skladu s členom 148 splošne finančne 

uredbe izvršni direktor pripravi končne 

obračune Agencije na svojo odgovornost in 

jih predloži upravnemu odboru v mnenje. 

4. Na osnovi, če je to potrebno, pripomb 

Računskega sodišča k začasnim 

obračunom Agencije v skladu s členom 

148 splošne finančne uredbe izvršni 

direktor pripravi končne obračune 

Agencije na svojo odgovornost in jih 

skupaj z izjavo o zagotovilu predloži 

upravnemu odboru v odobritev. 

Obrazložitev 

Oblikovanje obračunov in postopek, s katerim jih upravni odbor odobri, ne bi smela biti 

pogojena s prejetjem pripomb Računskega sodišča.  Izvršni direktor obračune predloži skupaj 
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z izjavo o zagotovilu, ki jo podpiše v zvezi s temi obračuni. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 61 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija sprejme ustrezne upravne 

ukrepe za organizacijo svojih služb, da bi 

se izognila navzkrižju interesov. 

3. Agencija sprejme ustrezne upravne 

ukrepe za organizacijo svojih služb, med 

drugim z usposabljanjem in strategijami 

preprečevanja, da bi se izognila navzkrižju 

interesov, tudi za zadeve, povezane s 

časom po zaposlitvi (t.j. pojav vrtljivih 

vrat, notranje informacije itd.).. 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 63 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Upravni odbor sprejme sklep, s katerim 

določi pravila o napotitvi nacionalnih 

strokovnjakov v Agencijo. 

Upravni odbor sprejme sklep, s katerim 

določi pravila o napotitvi nacionalnih 

strokovnjakov v Agencijo, ter sprejme in 

izvaja politiko ocenjevanja in 

obvladovanja morebitnega navzkrižja 

interesov v primeru napotenih 

nacionalnih strokovnjakov, tudi tako, da 

jim prepove sodelovanje na srečanjih 

delovnih skupin, če bi to lahko 

spodkopalo njihovo neodvisnost in 

nepristranskost. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 65 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Država članica gostiteljica zagotovi 2. Država članica gostiteljica zagotovi 
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najboljše možne pogoje za uspešno 

delovanje Agencije, vključno s ponudbo 

večjezičnega šolanja z evropsko vsebino in 

ustreznimi prometnimi povezavami. 

najboljše možne pogoje za uspešno 

delovanje Agencije, vključno s ponudbo 

večjezičnega šolanja z evropsko vsebino in 

ustreznimi prometnimi povezavami, pri 

čemer upošteva čas potovanj in stroške 

osebja iz nacionalnih varnostnih organov 

in deležnikov. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 70 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Agencija na svoji spletni strani objavi 

seznam članov svojega upravnega odbora, 

zunanjih in notranjih strokovnjakov ter 

njihove izjave o interesu in življenjepise. 

Zapisniki sestankov upravnega odbora se 

redno objavljajo. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 72 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 72 a 

 Navzkrižje interesov 

 1. Izvršni direktor ter uradniki, ki jih 

začasno napotijo države članice in 

Komisija, podajo izjavo o zavezah in 

izjavo o interesih, v katerih navedejo, da 

nimajo neposrednih ali posrednih 

interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo 

neodvisnost. Izjavi podajo v pisni obliki ob 

začetku opravljanja funkcije in jih 

posodobijo v primeru spremembe osebnih 

okoliščin. Ti izjavi podajo tudi člani 

upravnega odbora, izvršnega odbora in 

komisije za pritožbe. Izjave in življenjepisi 

se objavijo. Agencija na svoji spletni 
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strani objavi seznam članov organov iz 

člena 42 ter zunanjih in notranjih 

strokovnjakov. 

 2. Upravni odbor izvaja politiko za 

upravljanje in preprečevanje navzkrižij 

interesov, ki vključuje vsaj: 

 a) načela za upravljanje in preverjanje 

izjav o interesu, vključno s pravili za 

njihovo objavo, ob upoštevanju člena 77; 

 b) zahteve za osebje Agencije in napotene 

nacionalne strokovnjake glede obvezne 

usposobljenosti na področju navzkrižij 

interesov; 

 c) pravila glede prejemanja daril in 

povabil; 

 d) podrobna pravila glede nezdružljivih 

dejavnosti za osebje in člane Agencije, 

potem ko preneha njihovo delovno 

razmerje pri Agenciji; 

 e) pravila o preglednosti odločitev 

Agencije, vključno z zapisniki njenih 

odborov, ki se objavijo, ob upoštevanju 

občutljivih, zaupnih in poslovnih 

informacij; ter 

 f) sankcije in mehanizme za zagotovitev 

samostojnosti in neodvisnosti Agencije. 

 Agencija ne sme pozabiti na ohranjanje 

ravnovesja med tveganji in koristmi, zlasti 

kar zadeva cilj, da se pridobi najboljše 

možno tehnično svetovanje in strokovno 

znanje, ter upravljanje navzkrižij 

interesov. Ko izvršni direktor poroča 

Evropskemu parlamentu in Svetu v skladu 

s to uredbo, v svoje poročilo vključi 

informacije v zvezi z izvajanjem te 

politike. 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno podlago, da lahko Agencija izvaja celovit sklop 

pravil za upravljanje in preprečevanje navzkrižij interesov. Vodstveni in nadzorni organi 

Agencije so odgovorni za oblikovanje in izvajanje te politike ob upoštevanju posebnosti 

Agencije, potrebe po pridobitvi najboljšega tehničnega znanja ter morebitne občutljivosti, 

zaupnosti in poslovne narave zadevnih informacij. 
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Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 72 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 72b 

 Kazni 

 Komisija z delegiranimi akti sprejme 

sistem kazni, ki se izrečejo, če niso 

upoštevani roki v zvezi z vsemi 

odločitvami, ki jih Agencija sprejme v 

skladu s to uredbo. Oblikuje tudi sistem 

nadomestil za primere, ko komisija za 

pritožbe, določena v uredbi o Agenciji, 

ugodi naslovniku odločitve Agencije. 

Kazni in sistem nadomestil morajo biti 

učinkoviti, sorazmerni, nediskriminatorni 

in odvračilni. 
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