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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kibernetska varnost je v digitalni dobi bistven element konkurenčnosti gospodarstva 
in varnosti Evropske unije ter celovitosti svobodne in demokratične družbe in njenih 
temeljnih procesov. Zagotavljanje visoke ravni kibernetske odpornosti v vsej EU je ključnega 
pomena za pridobivanje zaupanja potrošnikov na enotnem digitalnem trgu ter nadaljnji razvoj 
inovativnosti in konkurenčnosti Evrope.

Kibernetske grožnje in globalni kibernetski napadi (kot sta „Wannacry“ in 
„Meltdown“) so v naši vse bolj digitalizirani družbi nedvomno vse večja težava. Glede na 
raziskavo Eurobarometer, objavljeno julija 2017, 87 % anketirancev kibernetsko kriminaliteto 
vidi kot „težak izziv za notranjo varnost EU“, večina pa se „boji, da ne bi sami postali žrtve 
različnih oblik kibernetske kriminalitete“. Poleg tega se je od začetka leta 2016 po vsem svetu 
zgodilo več kot 4 000 napadov z izsiljevalskim programjem na dan, kar je 300 % več kot leta 
2015, pri čemer je bilo leta 2016 prizadetih 80 % podjetij v EU. Ta dejstva in ugotovitve 
jasno kažejo, da mora EU v boju proti kibernetskim napadom okrepiti svojo odpornost in 
učinkovitost ter izboljšati svoje zmogljivosti za izboljšanje zaščite evropskih državljanov, 
podjetij in javnih ustanov.

Evropska komisija je eno leto po začetku veljavnosti direktive o varnosti omrežij in 
informacij ter v širšem okviru strategije Evropske unije za kibernetsko varnost predložila 
uredbo, katere namen je dodatno izboljšati kibernetsko odpornost in obrambo EU ter 
učinkoviteje preprečevati kibernetske napade v EU. Komisija je 13. septembra 2017 
predložila „akt o kibernetski varnosti“, ki temelji na dveh stebrih: 
1) stalnem in okrepljenem mandatu Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij 
(ENISA), da bi državam članicam pomagala pri učinkovitem preprečevanju kibernetskih 
napadov in odzivanju nanje; ter 2) vzpostavitvi certifikacijskega okvira EU za kibernetsko 
varnost, da bi se zagotovila kibernetska varnost izdelkov in storitev IKT.

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja pristop, ki ga predlaga Evropska komisija, 
in je posebno naklonjen uvedbi vseevropskih certifikacijskih shem za kibernetsko varnost, 
namenjenih povečanju varnosti izdelkov in storitev IKT ter preprečevanju drage 
razdrobljenosti enotnega trga na tem ključnem področju. Čeprav se strinja, da bi moralo biti 
izvajanje certifikacijskega okvira EU za kibernetsko varnost in z njim povezanih postopkov 
sprva prostovoljno, izraža upanje, da bo to postalo obvezno orodje za okrepitev zaupanja 
naših državljanov in uporabnikov ter za povečanje varnosti izdelkov in storitev, ki krožijo na 
enotnem trgu. 

Prepričan je tudi, da je treba pojasniti in izboljšati več točk predloga. 
 Prvič, povečati je treba udeležbo ustreznih zainteresiranih strani v različnih 

fazah sistema upravljanja, s katerim agencija ENISA pripravlja predloge za 
certifikacijske sheme: pripravljavec mnenja meni, da je treba formalno vključiti 
najpomembnejše zainteresirane strani, kot so podjetja iz sektorja IKT, potrošniške 
organizacije, mala in srednja podjetja, organi organizacij EU za standardizacijo, 
sektorske agencije EU itd., ter jim omogočiti, da predlagajo nove sheme, svetujejo 
agenciji ENISA na podlagi svojega strokovnega znanja in izkušenj ali z njo sodelujejo 
pri pripravi predlog za sheme. 

 Drugič, z dodatnimi nalogami je treba povečati usklajevalno vlogo Evropske 
certifikacijske skupine za kibernetsko varnost (ki jo sestavljajo nacionalni organi, 
podprti s strani Komisije in agencije ENISA), da bo zagotovila strateške smernice in 

pripravila delovni program v zvezi s skupnimi ukrepi, ki jih je treba izvesti na 
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ravni Unije na področju certificiranja, ter ustvarila in redno posodabljala 
prednostni seznam izdelkov in storitev IKT, za katere je po njenem mnenju 
potrebna evropska certifikacijska shema za kibernetsko varnost.

 Pripravljavec mnenja je trdno prepričan, da je treba preprečiti prakso „nakupovanja“ 
certifikatov EU, čemur smo že bili priča v drugih sektorjih. Da bodo evropski 
certifikati vsebovali enake standarde in zahteve v vseh državah članicah, je treba 
močno okrepiti določbe agencije ENISA in nacionalnih organov za nadzor nad 
certificiranjem o spremljanju in nadziranju. Pripravljavec mnenja predlaga:

1) povečanje nadzornih pooblastil agencije ENISA: agencija naj skupaj s 
certifikacijsko skupino ocenjuje postopke, ki so jih določili organi, pristojni za 
izdajanje certifikatov EU;
2) redno preverjanje (vsaj vsaki dve leti) certifikatov EU, ki jih izdajo organi 
za ugotavljanje skladnosti, pri čemer naj to preverjanje izvajajo nacionalni 
organi za nadzor nad certificiranjem; 
3) uvedbo skupnih zavezujočih meril, ki jih opredeli certifikacijska skupina, za 
določanje razsežnosti, obsega in pogostosti preverjanj iz točke 2, ki jih izvajajo 
nacionalni organi za nadzor nad certificiranjem. 

 Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba za certificirane izdelke in storitve IKT, 
namenjene končnim uporabnikom, uvesti obvezen znak EU za zaupanje. S tem 
znakom bi lahko pomagali pri ozaveščanju o kibernetski varnosti in povečali 
konkurenčnost kibernetsko zelo varnih podjetij.

 Pripravljavec mnenja odobrava enoten in usklajen pristop Komisije, vendar je 
prepričan, da bi moral biti prožnejši in bolj prilagojen specifičnim značilnostim in 
šibkim točkam posameznega izdelka ali storitve, tj. brez enotnih rešitev za vse. Zato 
meni, da bi bilo treba preimenovati stopnje zagotovila in upoštevati tudi predvideno 
uporabo izdelkov in storitev IKT. Podobno bi bilo treba obdobje veljavnosti 
certifikata določiti za vsako shemo posebej.

 Vsako certifikacijsko shemo bi bilo treba zasnovati tako, da bi vse akterje iz 
zadevnega sektorja spodbujala k razvijanju in sprejemanju varnostnih standardov, 
tehničnih pravil ter načel vgrajene varnosti in vgrajene zasebnosti v vseh fazah 
življenjskega cikla izdelkov in storitev. 
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Omrežja in informacijski sistemi ter 
telekomunikacijska omrežja in storitve 
imajo ključno vlogo v družbi ter so postali 
temelj gospodarske rasti. Informacijske in 
komunikacijske tehnologije so osnova za 
kompleksne sisteme, ki podpirajo družbene 
dejavnosti, omogočajo, da naša 
gospodarstva delujejo v ključnih sektorjih, 
kot so zdravstvo, energetika, finance in 
promet, ter zlasti podpirajo delovanje 
notranjega trga.

(1) Omrežja in informacijski sistemi ter 
telekomunikacijska omrežja in storitve 
imajo ključno vlogo v družbi ter so postali 
temelj gospodarske rasti. Informacijske in 
komunikacijske tehnologije (IKT) so 
osnova za kompleksne sisteme, ki 
podpirajo splošne družbene dejavnosti, 
omogočajo, da naša gospodarstva delujejo 
v ključnih sektorjih, kot so zdravstvo, 
energetika, finance in promet, ter zlasti 
podpirajo delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Med posamezniki, podjetji in 
vladami po vsej Uniji prevladuje uporaba 
omrežij in informacijskih sistemov. 
Digitalizacija in povezljivost postajata 
poglavitni značilnosti vse večjega števila 
izdelkov in storitev, s prihodom interneta 
stvari (IoT) pa naj bi se v naslednjem 
desetletju po vsej EU začelo uporabljati na 
milijone, morda celo milijarde povezanih 
digitalnih naprav. Medtem ko je vse več 
naprav povezanih z internetom, v njihovo 
zasnovo nista zadostno vključeni varnost in 
odpornost, kar vodi v nezadostno 
kibernetsko varnost. Omejeno certificiranje 
zato pomeni nezadostne informacije za 
organizacijske in posamezne uporabnike o 

(2) Med posamezniki, podjetji in 
vladami po vsej Uniji prevladuje uporaba 
omrežij in informacijskih sistemov. 
Digitalizacija in povezljivost postajata 
poglavitni značilnosti vse večjega števila 
izdelkov in storitev, s prihodom interneta 
stvari (IoT) pa naj bi se v naslednjem 
desetletju po vsej EU začelo uporabljati na 
milijone, morda celo milijarde povezanih 
digitalnih naprav. Medtem ko je vse več 
naprav povezanih z internetom, v njihovo 
zasnovo nista zadostno vključeni varnost in 
odpornost, kar vodi v nezadostno 
kibernetsko varnost. Omejeno certificiranje 
zato pomeni nezadostne informacije za 
organizacijske in posamezne uporabnike o 



PE616.831v02-00 6/63 AD\1153124SL.docx

SL

lastnostih izdelkov in storitev IKT glede 
kibernetske varnosti, kar spodkopava 
zaupanje v digitalne rešitve.

lastnostih izdelkov in storitev IKT glede 
kibernetske varnosti, kar spodkopava 
zaupanje v digitalne rešitve, ki je nujno za 
vzpostavitev enotnega digitalnega trga.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Večja digitalizacija in povezljivost 
vodita v večja tveganja na področju 
kibernetske varnosti, zaradi česar je družba 
na splošno bolj ranljiva za kibernetske 
grožnje, nevarnosti, s katerimi se srečujejo 
posamezniki, vključno z ranljivimi 
osebami, kot so otroci, pa so večje. Da bi 
ublažili tovrstno tveganje za družbo, je 
treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi 
izboljšali kibernetsko varnost v EU in tako 
omrežja in informacijske sisteme, 
telekomunikacijska omrežja ter digitalne 
izdelke, storitve in naprave, ki jih 
uporabljajo posamezniki, vlade in podjetja 
(od malih in srednjih podjetij do 
upravljavcev kritičnih infrastruktur), bolje 
zaščitili pred kibernetskimi grožnjami.

(3) Večja digitalizacija in povezljivost 
vodita v veliko večja tveganja na področju 
kibernetske varnosti, zaradi česar je družba 
na splošno bolj ranljiva za kibernetske 
grožnje, nevarnosti, s katerimi se srečujejo 
posamezniki, vključno z ranljivimi 
osebami, kot so otroci, pa so večje. 
Zmožnost preobrazbe, ki jo prinašata 
umetna inteligenca in strojno učenje, bo 
koristila družbi na splošno, izkoristili pa 
jo bodo tudi storilci kaznivih dejanj v 
kibernetskem prostoru. Da bi ublažili 
tovrstno tveganje za družbo, je treba 
sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi 
izboljšali varnost pred kibernetskimi 
napadi v EU in tako omrežja in 
informacijske sisteme, telekomunikacijska 
omrežja ter digitalne izdelke, storitve in 
naprave, ki jih uporabljajo posamezniki, 
vlade in podjetja (od malih in srednjih 
podjetij do upravljavcev kritičnih 
infrastruktur), bolje zaščitili pred 
kibernetskimi grožnjami.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Kibernetski napadi so vse 
pogostejši ter povezana gospodarstvo in 
družba, ki sta bolj ranljiva za kibernetske 
grožnje in napade, potrebujeta boljšo 

(4) Kibernetski napadi so vse 
pogostejši, povezana gospodarstvo in 
družba, ki sta bolj ranljiva za kibernetske 
grožnje in napade, pa potrebujeta boljšo in 



AD\1153124SL.docx 7/63 PE616.831v02-00

SL

obrambo. Čeprav so kibernetski napadi 
pogosto čezmejni, so odzivi politike 
organov za kibernetsko varnost in 
pristojnosti za kazenski pregon večinoma 
nacionalni. Veliki kibernetski incidenti 
lahko povzročijo motnje pri zagotavljanju 
bistvenih storitev po vsej EU. Zato sta 
potrebna učinkovit odziv in krizno 
upravljanje na ravni EU, in sicer na podlagi 
namenskih politik in širših instrumentov za 
evropsko solidarnost in medsebojno 
pomoč. Poleg tega je za oblikovalce 
politike, podjetja in uporabnike zato 
pomembno, da se na podlagi zanesljivih 
podatkov Unije redno ocenjuje stanje 
kibernetske varnosti in odpornosti v Uniji 
ter sistematično napovedujejo prihodnji 
razvoj, izzivi in grožnje, tako na ravni 
Unije kot na svetovni ravni.

varnejšo obrambo. Čeprav so kibernetski 
napadi pogosto čezmejni, so odzivi politike 
organov za kibernetsko varnost in 
pristojnosti za kazenski pregon večinoma 
nacionalni. Veliki kibernetski incidenti 
lahko povzročijo motnje pri zagotavljanju 
bistvenih storitev po vsej EU. Zato sta 
potrebna učinkovit odziv in krizno 
upravljanje na ravni EU, in sicer na podlagi 
namenskih politik in širših instrumentov za 
evropsko solidarnost in medsebojno 
pomoč. Poleg tega je za oblikovalce 
politike, podjetja in uporabnike zato 
pomembno, da se na podlagi zanesljivih 
podatkov Unije redno ocenjuje stanje 
kibernetske varnosti in odpornosti v Uniji 
ter sistematično napovedujejo prihodnji 
razvoj, izzivi in grožnje, tako na ravni 
Unije kot na svetovni ravni.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Glede na večje izzive na področju 
kibernetske varnosti, s katerimi se spopada 
Unija, je potreben celovit sklop ukrepov, ki 
bi temeljili na prejšnjih ukrepih Unije in 
spodbujali cilje, ki se vzajemno krepijo. Ti 
vključujejo potrebo po nadaljnji krepitvi 
zmogljivosti in pripravljenosti držav članic 
in podjetij ter po boljšem sodelovanju in 
usklajevanju med državami članicami ter 
institucijami, agencijami in organi EU. 
Poleg tega je treba glede na to, da 
kibernetske grožnje ne poznajo meja, 
povečati zmogljivosti na ravni Unije, ki bi 
lahko dopolnjevale ukrepe držav članic, 
zlasti v primeru velikih čezmejnih 
kibernetskih incidentov in kriz. Potrebna so 
dodatna prizadevanja za večjo 
ozaveščenost državljanov in podjetij o 
vprašanjih kibernetske varnosti. Poleg tega 
bi bilo treba zaupanje v enotni digitalni trg 
dodatno okrepiti z zagotavljanjem 

(5) Glede na večje izzive na področju 
kibernetske varnosti, s katerimi se spopada 
Unija, je potreben celovit sklop ukrepov, ki 
bi temeljili na prejšnjih ukrepih Unije in 
spodbujali cilje, ki se vzajemno krepijo. Ti 
vključujejo potrebo po nadaljnji krepitvi 
zmogljivosti in pripravljenosti držav članic 
in podjetij ter po boljšem sodelovanju in 
usklajevanju med državami članicami ter 
institucijami, agencijami in organi EU. 
Poleg tega je treba glede na to, da 
kibernetske grožnje ne poznajo meja, 
povečati zmogljivosti na ravni Unije, ki bi 
lahko dopolnjevale ukrepe držav članic, 
zlasti v primeru velikih čezmejnih 
kibernetskih incidentov in kriz. Potrebna so 
dodatna prizadevanja za večjo 
ozaveščenost državljanov in podjetij o 
vprašanjih kibernetske varnosti. Glede na 
to, da kibernetski incidenti zmanjšujejo
zaupanje v ponudnike digitalnih storitev 
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preglednih informacij o ravni varnosti 
izdelkov in storitev IKT. To je mogoče 
lažje doseči s certificiranjem na ravni EU, 
ki bi zagotavljalo skupne zahteve in merila 
za ocenjevanje glede kibernetske varnosti 
za vse nacionalne trge in sektorje.

in sam enotni digitalni trg, zlasti med 
potrošniki, bi ga bilo treba poleg tega
dodatno okrepiti z zagotavljanjem 
preglednih informacij o ravni varnosti 
izdelkov in storitev IKT. To je mogoče 
lažje doseči s standardiziranim 
certificiranjem na ravni EU, ki bi temeljilo 
na evropskih in mednarodnih standardih 
ter zagotavljalo skupne zahteve in merila 
za ocenjevanje glede kibernetske varnosti 
za vse nacionalne trge in sektorje. Poleg 
certificiranja na ravni celotne Unije je na 
voljo več prostovoljnih ukrepov, ki bi jih 
bilo treba izvajati v samem zasebnem 
sektorju, da bi okrepili zaupanje v varnost 
izdelkov in storitev IKT, zlasti glede na vse 
večjo razpoložljivost naprav interneta 
stvari. Da bi povečali varnost podatkov in 
sporočil končnih uporabnikov ter splošno 
varnost omrežij in informacijskih 
sistemov v Uniji, bi bilo treba na primer 
učinkoviteje uporabljati šifriranje in 
druge tehnologije, tudi tehnologije za 
preprečevanje uspešnih kibernetskih 
napadov, kot je blokovna veriga.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Certificiranje in druge oblike 
ugotavljanja skladnosti postopkov, 
izdelkov in storitev IKT imajo sicer 
pomembno vlogo, a za izboljšanje 
kibernetske varnosti je potreben 
večplasten pristop, ki bi zajemal ljudi, 
postopke in tehnologije. EU bi morala 
tudi še naprej močno poudarjati in 
spodbujati druga prizadevanja, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem ter 
razvojem znanj in spretnosti na področju 
kibernetske varnosti, ozaveščanjem na 
ravni vodstva in uprave podjetij, 
spodbujanjem prostovoljne izmenjave 
informacij o kibernetskih grožnjah in 
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prehodom EU z reaktivnega na proaktiven 
pristop k odzivanju na grožnje, s 
poudarkom na preprečevanju uspešnih 
kibernetskih napadov.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Unija je že sprejela pomembne 
ukrepe za zagotovitev kibernetske varnosti 
in okrepitev zaupanja v digitalne 
tehnologije. Leta 2013 je bila sprejeta 
strategija Evropske unije za kibernetsko 
varnost, ki naj bi Uniji zagotavljala 
smernice pri oblikovanju politike glede 
odziva na kibernetske grožnje in tveganja. 
V prizadevanjih za boljšo zaščito evropskih 
državljanov na spletu je Unija leta 2016 
sprejela prvi zakonodajni akt na področju 
kibernetske varnosti, in sicer Direktivo 
(EU) 2016/1148 o ukrepih za visoko 
skupno raven varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov v Uniji (v 
nadaljnjem besedilu: direktiva o varnost 
omrežij in informacij). Direktiva o varnosti 
omrežij in informacij določa zahteve glede 
nacionalnih zmogljivosti na področju 
kibernetske varnosti, vzpostavlja prve 
mehanizme za okrepitev strateškega in 
operativnega sodelovanja med državami 
članicami ter uvaja obveznosti glede 
varnostnih ukrepov in priglasitev 
incidentov v vseh sektorjih, ki so ključni za 
gospodarstvo in družbo, npr. v energetiki, 
prometu, vodnem sektorju, bančništvu, 
infrastrukturah finančnih trgov, zdravstvu, 
digitalni infrastrukturi, in pri ponudnikih 
ključnih digitalnih storitev (iskalniki, 
storitve računalništva v oblaku in spletne 
tržnice). Pri podpori izvajanju navedene 
direktive je bila ključna vloga dodeljena 
agenciji ENISA. Poleg tega je učinkovit 
boj proti kibernetski kriminaliteti 
pomembna prednostna naloga v evropski 

(7) Unija je že sprejela pomembne 
ukrepe za zagotovitev kibernetske varnosti 
in okrepitev zaupanja v digitalne 
tehnologije. Leta 2013 je bila sprejeta 
strategija Evropske unije za kibernetsko 
varnost, ki naj bi Uniji zagotavljala 
smernice pri oblikovanju politike glede 
odziva na kibernetske grožnje in tveganja. 
V prizadevanjih za boljšo zaščito evropskih 
državljanov na spletu je Unija leta 2016 
sprejela prvi zakonodajni akt na področju 
kibernetske varnosti, in sicer Direktivo 
(EU) 2016/1148 o ukrepih za visoko 
skupno raven varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov v Uniji (v 
nadaljnjem besedilu: direktiva o varnost 
omrežij in informacij). Direktiva o varnosti 
omrežij in informacij, katere uspešnost bo 
zelo odvisna od učinkovitega izvajanja v 
državah članicah, določa zahteve glede 
nacionalnih zmogljivosti na področju 
kibernetske varnosti, vzpostavlja prve 
mehanizme za okrepitev strateškega in 
operativnega sodelovanja med državami 
članicami ter uvaja obveznosti glede 
varnostnih ukrepov in priglasitev 
incidentov v vseh sektorjih, ki so ključni za 
gospodarstvo in družbo, npr. v energetiki, 
prometu, vodnem sektorju, bančništvu, 
infrastrukturah finančnih trgov, zdravstvu, 
digitalni infrastrukturi, in pri ponudnikih 
ključnih digitalnih storitev (iskalniki, 
storitve računalništva v oblaku in spletne 
tržnice). Pri podpori izvajanju navedene 
direktive je bila ključna vloga dodeljena 
agenciji ENISA. Poleg tega je učinkovit 
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agendi za varnost, saj prispeva k skupnemu 
cilju doseganja visoke ravni kibernetske 
varnosti.

boj proti kibernetski kriminaliteti 
pomembna prednostna naloga v evropski 
agendi za varnost, saj prispeva k skupnemu 
cilju doseganja visoke ravni kibernetske 
varnosti.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Glede na vse večje izzive na 
področju kibernetske varnosti, s katerimi se 
spopada Unija, bi bilo treba finančne in 
človeške vire, dodeljene Agenciji, 
povečati, da bi ustrezali njeni okrepljeni 
vlogi in nalogam kot tudi kritičnemu 
položaju v sistemu organizacij, ki varujejo 
evropski digitalni ekosistem.

(11) Glede na vse večje grožnje in 
izzive na področju kibernetske varnosti, s 
katerimi se spopada Unija, bi bilo treba 
finančne in človeške vire, dodeljene 
Agenciji, povečati, da bi ustrezali njeni 
okrepljeni vlogi in nalogam kot tudi 
kritičnemu položaju v sistemu organizacij, 
ki varujejo evropski digitalni ekosistem.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Agencija bi morala prispevati k 
ozaveščanju javnosti o tveganjih glede 
kibernetske varnosti in zagotavljati 
smernice o dobrih praksah za posamezne 
uporabnike, ki so namenjene državljanom 
in organizacijam. Agencija bi morala 
prispevati tudi k spodbujanju najboljših 
praks in rešitev na ravni posameznikov in 
organizacij z zbiranjem in analiziranjem 
javno dostopnih informacij o pomembnih 
incidentih ter pripravljanjem poročil, da bi 
zagotovila smernice za podjetja in 
državljane ter izboljšala splošno raven 
pripravljenosti in odpornosti. Agencija bi 
morala poleg tega v sodelovanju z 
državami članicami ter institucijami, 
organi, uradi in agencijami Unije 
organizirati redne kampanje ozaveščanja in 

(28) Agencija bi morala prispevati k 
ozaveščanju javnosti o tveganjih glede 
kibernetske varnosti in zagotavljati 
smernice o dobrih praksah za posamezne 
uporabnike, ki so namenjene državljanom 
in organizacijam. Agencija bi morala 
prispevati tudi k spodbujanju najboljših 
praks in rešitev na področju kibernetske 
higiene, kar pomeni preproste rutinske 
ukrepe, ki jih lahko izvajajo posamezniki 
in organizacije, da bi kar najbolj 
zmanjšali tveganja kibernetskih groženj, 
kot so večstopenjska avtentikacija, 
šifriranje in upravljanje dostopa. Agencija 
bi morala to storiti z zbiranjem in 
analiziranjem javno dostopnih informacij o 
pomembnih incidentih ter pripravljanjem 
in objavljanjem poročil ter vodil, da bi 
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redne javne izobraževalne kampanje za 
končne uporabnike, katerih namen je 
spodbujati varnejše ravnanje posameznikov 
na spletu in povečati ozaveščenost o 
potencialnih grožnjah v kibernetskem 
prostoru, vključno s kibernetsko 
kriminaliteto, kot so napadi z zvabljanjem, 
botneti, finančne in bančne goljufije, pa 
tudi spodbujati osnovno svetovanje o 
avtentikaciji in varstvu podatkov. Agencija 
bi morala imeti osrednjo vlogo pri 
pospeševanju ozaveščenosti končnih 
uporabnikov glede varnosti naprav.

zagotovila smernice za podjetja in 
državljane ter izboljšala splošno raven 
pripravljenosti in odpornosti. Agencija bi 
morala poleg tega v sodelovanju z 
državami članicami ter institucijami, 
organi, uradi in agencijami Unije 
organizirati redne kampanje ozaveščanja in 
redne javne izobraževalne kampanje za 
končne uporabnike, katerih namen je 
spodbujati varnejše ravnanje posameznikov 
na spletu in povečati ozaveščenost o 
ukrepih, ki jih je mogoče izvajati za 
varstvo pred potencialnimi grožnjami v 
kibernetskem prostoru, vključno s 
kibernetsko kriminaliteto, kot so napadi z 
zvabljanjem, napadi z izsiljevalskim 
programjem, ugrabitve, botneti, finančne 
in bančne goljufije, pa tudi spodbujati 
svetovanje o osnovni večstopenjski 
avtentikaciji, šifriranju, nameščanju 
popravkov, načelih upravljanja dostopa,
varstvu podatkov ter drugih tehnologijah, 
ki omogočajo večjo varnost in zasebnost, 
in orodjih za anonimizacijo. Agencija bi 
morala imeti osrednjo vlogo pri 
pospeševanju ozaveščenosti končnih 
uporabnikov glede varnosti naprav in 
varne uporabe storitev, spodbujati 
uporabo vgrajene varnosti na ravni Unije, 
ki je bistvenega pomena za izboljšanje 
varnosti povezanih naprav, zlasti za 
ranljive končne uporabnike, tudi otroke, 
in vgrajeno zasebnost. Agencija bi morala 
spodbujati vse končne uporabnike, naj z 
ustreznim ukrepanjem preprečijo oziroma 
čim bolj zmanjšajo vpliv incidentov na 
varnost svojih omrežij in informacijskih 
sistemov. Vzpostaviti bi bilo treba 
partnerstva z akademskimi ustanovami, ki 
imajo raziskovalne pobude na ustreznih 
področjih kibernetske varnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Agencija bi morala države članice 
in ponudnike storitev spodbujati k zvišanju 
njihovih splošnih varnostnih standardov, da 
bi vsi uporabniki interneta lahko ustrezno 
poskrbeli za svojo osebno kibernetsko 
varnost. Natančneje, ponudniki storitev in 
proizvajalci izdelkov bi morali umakniti s 
trga ali reciklirati izdelke in storitve, ki ne 
izpolnjujejo standardov kibernetske 
varnosti. Agencija ENISA lahko v 
sodelovanju s pristojnimi organi razširja 
informacije o ravni kibernetske varnosti 
izdelkov in storitev na notranjem trgu ter 
izdaja opozorila, namenjena ponudnikom 
storitev in proizvajalcem, s katerimi od njih 
zahteva, da izboljšajo varnost, tudi 
kibernetsko, svojih izdelkov in storitev.

(35) Agencija bi morala države članice 
in ponudnike storitev spodbujati k zvišanju 
njihovih splošnih varnostnih standardov, da 
bi vsi uporabniki interneta lahko ustrezno 
poskrbeli za svojo osebno kibernetsko 
varnost. Natančneje, ponudniki storitev in 
proizvajalci izdelkov bi morali umakniti s 
trga ali reciklirati izdelke in storitve, ki ne 
izpolnjujejo standardov kibernetske 
varnosti. Agencija ENISA lahko v 
sodelovanju s pristojnimi organi razširja 
informacije o ravni kibernetske varnosti 
izdelkov in storitev na notranjem trgu ter 
izdaja opozorila, namenjena ponudnikom 
storitev in proizvajalcem, s katerimi od njih 
zahteva, da izboljšajo varnost, tudi 
kibernetsko, svojih izdelkov. Agencija 
ENISA bi morala ta opozorila javno 
objaviti na spletišču, namenjenem 
nudenju informacij o certifikacijskih 
shemah. Agencija bi morala oblikovati 
smernice za minimalne varnostne zahteve 
za naprave IT, ki se prodajajo ali izvozijo 
iz Unije. V teh smernicah bi lahko 
proizvajalce pozvali, naj predložijo pisno 
izjavo, v kateri potrdijo, da naprava ne 
vsebuje strojne opreme, programske 
opreme ali strojnih programskih 
komponent s kakršnimi koli znanimi 
šibkimi točkami na področju varnosti, ki 
jih je mogoče izkoristiti, ali 
nespremenljivega ali nešifriranega gesla 
ali dostopne kode, da lahko sprejme 
zaupanja vredne in ustrezno avtenticirane 
varnostne posodobitve, da odziv 
prodajalca na okuženo napravo obsega 
primerno hierarhijo rešitev in da 
prodajalec končnega uporabnika obvesti, 
kdaj bo varnostna podpora za napravo 
prenehala.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Standardi so prostovoljno, tržno 
usmerjeno orodje za oblikovanje 
tehničnih zahtev in smernic, ki je nastalo 
na podlagi odprtega, preglednega in 
vključujočega postopka. Uporaba 
standardov omogoča skladnost blaga in 
storitev s pravom Unije ter podpira 
evropske politike v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1025/2012 o evropski standardizaciji. 
Agencija bi se morala redno posvetovati 
in sodelovati z evropskimi organizacijami 
za standardizacijo, zlasti pri pripravi 
evropskih certifikacijskih shem za 
kibernetsko varnost.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Agencija bi morala imeti stalno 
skupino zainteresiranih strani, ki bi 
delovala kot svetovalni organ, da bi 
zagotovila reden dialog z zasebnim 
sektorjem, združenji potrošnikov in 
drugimi ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi. Stalna skupina zainteresiranih 
strani, ki jo na predlog izvršnega direktorja 
ustanovi upravni odbor, bi morala 
obravnavati zadeve, ki so pomembne za 
zainteresirane strani, in o njih obvestiti 
Agencijo. Sestava stalne skupine 
zainteresiranih strani, ki naj bi podala svoj 
prispevek predvsem glede osnutka 
delovnega programa, in naloge, dodeljene 
tej skupini, bi morale zagotoviti zadostno
zastopanost zainteresiranih strani pri delu 
Agencije.

(44) Agencija bi morala imeti stalno 
skupino zainteresiranih strani, ki bi 
delovala kot svetovalni organ, da bi 
zagotovila reden dialog z zasebnim 
sektorjem, združenji potrošnikov, 
znanstveno skupnostjo in drugimi 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Stalna 
skupina zainteresiranih strani, ki jo na 
predlog izvršnega direktorja ustanovi 
upravni odbor, bi morala obravnavati 
zadeve, ki so pomembne za zainteresirane 
strani, in o njih obvestiti Agencijo. Ker je 
treba zagotoviti ustrezno udeležbo 
zainteresiranih strani v certifikacijskem 
okviru za kibernetsko varnost, bi morala 
stalna skupina zainteresiranih strani
svetovati tudi o tem, katere izdelke in 
storitve IKT bi bilo treba zajeti v 
prihodnjih evropskih certifikacijskih 
shemah za kibernetsko varnost, ter 
Komisiji predlagati, naj od Agencije 
zahteva, naj za te izdelke in storitve IKT 
pripravi predloge za sheme, bodisi na 
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lastno pobudo bodisi po prejetju predloga 
zadevnih zainteresiranih strani. Sestava 
stalne skupine zainteresiranih strani, ki naj 
bi podala svoj prispevek predvsem glede 
osnutka delovnega programa, in naloge, 
dodeljene tej skupini, bi morale zagotoviti 
učinkovito in pravično zastopanost 
zainteresiranih strani pri delu Agencije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Da se Agenciji zagotovita popolna 
samostojnost in neodvisnost ter se ji 
omogoči, da lahko opravlja dodatne in 
nove naloge, tudi nepredvidene nujne 
naloge, bi ji bilo treba dodeliti zadostna 
lastna proračunska sredstva, ki se 
večinoma zagotovijo s prispevkom Unije in 
prispevki tretjih držav, ki sodelujejo pri 
delu Agencije. Večina osebja Agencije bi 
morala neposredno sodelovati pri 
operativnem izvajanju njenega mandata. 
Državi članici gostiteljici ali vsaki drugi 
državi članici bi moralo biti dovoljeno, da 
lahko prostovoljno prispeva k prihodkom 
Agencije. Za subvencije v breme splošnega 
proračuna Unije bi se moral še vedno 
uporabljati postopek za sprejemanje 
proračuna Unije. Revizijo zaključnih 
računov Agencije bi moralo opraviti 
Računsko sodišče, da bi bili zagotovljeni 
preglednost in odgovornost.

(46) Da se Agenciji zagotovita popolna 
samostojnost in neodvisnost ter se ji 
omogoči, da lahko opravlja dodatne in 
nove naloge, tudi nepredvidene nujne 
naloge, bi ji bilo treba dodeliti zadostna 
lastna proračunska sredstva, ki se 
večinoma zagotovijo s prispevkom Unije in 
prispevki tretjih držav, ki sodelujejo pri 
delu Agencije. Večina osebja Agencije bi 
morala neposredno sodelovati pri 
operativnem izvajanju njenega mandata. 
Državi članici gostiteljici ali vsaki drugi
državi članici bi moralo biti dovoljeno, da 
lahko prostovoljno prispeva k prihodkom 
Agencije. Za subvencije v breme splošnega 
proračuna Unije bi se moral še vedno 
uporabljati postopek za sprejemanje 
proračuna Unije. Revizijo zaključnih 
računov Agencije bi moralo opraviti 
Računsko sodišče, da bi bili zagotovljeni 
preglednost, odgovornost, uspešnost in 
učinkovitost porabljenih sredstev.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Ugotavljanje skladnosti pomeni 
proces ugotavljanja, ali so posebne zahteve 

(47) Ugotavljanje skladnosti pomeni 
proces ugotavljanja, ali so posebne zahteve 



AD\1153124SL.docx 15/63 PE616.831v02-00

SL

glede izdelka, postopka, storitve, sistema, 
osebe ali organa izpolnjene. Za namene te 
uredbe bi bilo treba certificiranje šteti za 
vrsto ugotavljanja skladnosti glede 
lastnosti izdelka, postopka, storitve, 
sistema ali kombinacije teh elementov (v 
nadaljnjem besedilu: izdelki in storitve 
IKT), povezane s kibernetsko varnostjo, ki 
ga izvede neodvisna tretja stran, ki ni 
proizvajalec izdelka ali ponudnik storitev. 
Certificiranje samo po sebi ne more 
jamčiti, da so certificirani izdelki in 
storitve IKT kibernetsko varni. Gre bolj za 
postopek in tehnično metodologijo za 
potrditev, da so bili izdelki in storitve IKT 
preskušeni ter da izpolnjujejo nekatere 
zahteve glede kibernetske varnosti,
določene drugje, na primer v tehničnih 
standardih.

glede izdelka, postopka, storitve, sistema, 
osebe ali organa izpolnjene. Za namene te 
uredbe bi bilo treba certificiranje šteti za 
vrsto ugotavljanja skladnosti glede 
lastnosti in praks pri izdelku, postopku, 
storitvi, sistemu ali kombinaciji teh 
elementov (v nadaljnjem besedilu: izdelki 
in storitve IKT), povezane s kibernetsko 
varnostjo, ki ga izvede neodvisna tretja 
stran ali se izvede s postopkom lastne 
izjave o skladnosti. Certificiranje samo po 
sebi ne more jamčiti, da so certificirani 
izdelki in storitve IKT kibernetsko varni, s 
čimer bi bilo treba tudi seznaniti 
končnega uporabnika. Gre bolj za 
postopek in tehnično metodologijo za 
potrditev, da so bili izdelki in storitve IKT, 
pa tudi povezani procesi in sistemi,
preskušeni ter da izpolnjujejo nekatere 
zahteve glede kibernetske varnosti, 
določene drugje, na primer v tehničnih 
standardih.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Certificiranje kibernetske varnosti 
ima pomembno vlogo pri krepitvi zaupanja 
in varnosti izdelkov in storitev IKT. Enotni 
digitalni trg, zlasti podatkovno 
gospodarstvo in internet stvari, lahko 
uspevajo le, če obstaja splošno zaupanje 
javnosti, da ti izdelki in storitve nudijo 
določeno stopnjo zagotovila kibernetske 
varnosti. Povezani in avtomatizirani 
avtomobili, elektronski medicinski 
pripomočki, nadzorni sistemi industrijske 
avtomatizacije ter pametna omrežja so le 
nekateri primeri sektorjev, v katerih je 
certificiranje že razširjeno ali se bo 
verjetno uporabljalo v bližnji prihodnosti. 
Sektorji, ki jih ureja direktiva o varnosti 
omrežij in informacij, so poleg tega 
sektorji, v katerih je certificiranje 

(48) Evropsko certificiranje kibernetske 
varnosti ima ključno vlogo pri krepitvi 
zaupanja in varnosti izdelkov in storitev 
IKT. Enotni digitalni trg, zlasti podatkovno 
gospodarstvo in internet stvari, lahko 
uspevajo le, če obstaja splošno zaupanje 
javnosti, da ti izdelki in storitve nudijo 
visoko stopnjo zagotovila kibernetske 
varnosti. Povezani in avtomatizirani 
avtomobili, elektronski medicinski 
pripomočki, nadzorni sistemi industrijske 
avtomatizacije ter pametna omrežja so le 
nekateri primeri sektorjev, v katerih je 
certificiranje že razširjeno ali se bo 
verjetno uporabljalo v bližnji prihodnosti. 
Sektorji, ki jih ureja direktiva o varnosti 
omrežij in informacij, so poleg tega 
sektorji, v katerih je certificiranje 
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kibernetske varnosti ključnega pomena. kibernetske varnosti ključnega pomena.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Zdaj se certificiranje izdelkov in 
storitev IKT glede kibernetske varnosti 
uporablja le v omejenem obsegu. Če 
obstaja, večinoma poteka na ravni držav 
članic ali v okviru shem, ki jih usmerja 
industrija. Tako certifikat, ki ga izda organ 
za kibernetsko varnost ene države članice, 
praviloma ni priznan v drugih državah 
članicah. Tako je možno, da morajo 
podjetja svoje izdelke in storitve 
certificirati v več državah članicah, v 
katerih poslujejo, da bi na primer lahko 
sodelovala v nacionalnih postopkih 
javnega naročanja. Poleg tega se zdi, da ni 
usklajenega in celovitega pristopa k 
horizontalnim vidikom kibernetske 
varnosti (npr. na področju interneta stvari), 
čeprav se pojavljajo nove sheme. Pri 
obstoječih shemah se pojavljajo znatne 
pomanjkljivosti in razlike v smislu 
pokritosti izdelkov, stopenj zagotovila, 
vsebinskih meril in dejanske uporabe.

(50) Zdaj se certificiranje izdelkov in 
storitev IKT glede kibernetske varnosti 
uporablja le v omejenem obsegu. Če 
obstaja, večinoma poteka na ravni držav 
članic ali v okviru shem, ki jih usmerja 
industrija. Tako certifikat, ki ga izda organ 
za kibernetsko varnost ene države članice, 
praviloma ni priznan v drugih državah 
članicah. Tako je možno, da morajo 
podjetja svoje izdelke in storitve 
certificirati v več državah članicah, v 
katerih poslujejo, da bi na primer lahko 
sodelovala v nacionalnih postopkih 
javnega naročanja, zaradi česar imajo višje
stroške. Poleg tega se zdi, da ni 
usklajenega in celovitega pristopa k 
horizontalnim vidikom kibernetske 
varnosti (npr. na področju interneta stvari), 
čeprav se pojavljajo nove sheme. Pri 
obstoječih shemah se pojavljajo znatne 
pomanjkljivosti in razlike v smislu 
pokritosti izdelkov, stopenj zagotovila na 
podlagi tveganj, vsebinskih meril in 
dejanske uporabe.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Glede na navedeno je treba 
vzpostaviti evropski certifikacijski okvir za 
kibernetsko varnost, ki bi določal glavne 
horizontalne zahteve za evropske 
certifikacijske sheme za kibernetsko 
varnost, ki bi jih bilo treba oblikovati, in 

(52) Glede na navedeno je treba sprejeti 
skupni pristop in vzpostaviti evropski 
certifikacijski okvir za kibernetsko varnost, 
ki bi določal glavne horizontalne zahteve 
za evropske certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost, ki bi jih bilo treba 
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omogočal, da bi se certifikati za izdelke in 
storitve IKT priznavali in uporabljali v 
vseh državah članicah. Evropski okvir bi 
moral imeti dvojni cilj: po eni strani naj bi 
pripomogel k povečanju zaupanja v izdelke 
in storitve IKT, ki so bili certificirani v 
skladu s takimi shemami; po drugi strani pa 
naj bi preprečeval kopičenje nasprotujočih 
si ali prekrivajočih se nacionalnih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost in tako zmanjšal stroške za 
podjetja, ki poslujejo na enotnem 
digitalnem trgu. Programi bi morali biti 
nediskriminatorni in temeljiti na 
mednarodnih standardih in/ali standardih 
Unije, razen če so ti standardi neučinkoviti 
ali neprimerni za dosego legitimnih ciljev 
EU v tem oziru.

oblikovati, in omogočal, da bi se certifikati 
za izdelke in storitve IKT priznavali in 
uporabljali v vseh državah članicah. Pri 
tem je treba nujno temeljiti na obstoječih 
nacionalnih in mednarodnih shemah ter 
sistemih vzajemnega priznavanja, zlasti 
sistemu SOG-IS, pa tudi omogočiti 
nemoten prehod z obstoječih shem iz teh 
sistemov na sheme iz novega evropskega 
okvira. Evropski okvir bi moral imeti 
dvojni cilj: po eni strani naj bi pripomogel 
k povečanju zaupanja v izdelke in storitve 
IKT, ki so bili certificirani v skladu s 
takimi shemami; po drugi strani pa naj bi 
preprečeval kopičenje nasprotujočih si ali 
prekrivajočih se nacionalnih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost in tako zmanjšal stroške za 
podjetja, ki poslujejo na enotnem 
digitalnem trgu. Če evropska 
certifikacijska shema za kibernetsko 
varnost nadomesti nacionalno shemo, bi 
se morali certifikati, izdani v okviru 
evropske sheme, priznati za veljavne v 
primerih, ko je bila potrebna certifikacija 
v okviru nacionalne sheme. Programi bi 
morali izhajati iz načela vgrajene varnosti 
in načel iz Uredbe (EU) 2016/679. Poleg 
tega bi morali biti nediskriminatorni in 
temeljiti na mednarodnih standardih in/ali 
standardih Unije, razen če so ti standardi 
neučinkoviti ali neprimerni za dosego 
legitimnih ciljev EU v tem oziru.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Evropski certifikacijski okvir za 
kibernetsko varnost bi moral biti enotno 
vzpostavljen v vseh državah članicah, da 
se prepreči praksa „nakupovanja 
certifikatov“ zaradi razlik v stroških ali 
stopenj strogosti med državami članicami.
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Evropske certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost bi morale zagotoviti, 
da izdelki in storitve IKT, certificirani v 
taki shemi, izpolnjujejo navedene zahteve. 
Takšne zahteve se nanašajo na zmožnost za 
odpornost, na določeni stopnji zagotovila, 
na dejanja, katerih namen je ogrožanje 
razpoložljivosti, avtentičnosti, celovitosti 
in zaupnosti shranjenih, prenesenih ali 
obdelanih podatkov ali z njimi povezanih 
funkcij ali storitev, ki jih ponujajo ali so 
dostopni prek navedenih izdelkov, 
postopkov, storitev in sistemov v smislu te 
uredbe. V tej uredbi ni mogoče podrobno
določiti zahtev glede kibernetske varnosti, 
ki se nanašajo na vse izdelke in storitve 
IKT. Izdelki in storitve IKT ter s tem 
povezane potrebe po kibernetski varnosti 
so tako raznoliki, da je zelo težko 
oblikovati splošne zahteve glede 
kibernetske varnosti, ki bi veljale na vseh 
področjih. Zato je treba sprejeti širok in 
splošen pojem kibernetske varnosti za 
namene certificiranja, ki ga dopolnjuje 
sklop posebnih ciljev za kibernetsko 
varnost, ki jih je treba upoštevati pri 
oblikovanju evropskih certifikacijskih 
shem za kibernetsko varnost. Kako bodo 
takšni cilji doseženi pri posameznih 
izdelkih in storitvah IKT, bi bilo treba 
nadalje podrobno opredeliti na ravni 
posamezne certifikacijske sheme, ki jo 
sprejme Komisija, npr. s sklicem na 
standarde ali tehnične specifikacije.

(55) Namen evropskih certifikacijskih 
shem za kibernetsko varnost bi moral biti 
prispevati k višji stopnji varstva končnih 
uporabnikov in evropske konkurenčnosti 
ter spodbuditi raven varnosti na enotnem 
digitalnem trgu, bolj specifično pa
zagotoviti, da izdelki in storitve IKT, 
certificirani v taki shemi, izpolnjujejo 
navedene zahteve. Takšne zahteve se 
nanašajo na zmožnost za odpornost, na 
določeni stopnji zagotovila, na dejanja, 
katerih namen je ogrožanje 
razpoložljivosti, avtentičnosti, celovitosti 
in zaupnosti shranjenih, prenesenih ali 
obdelanih podatkov ali z njimi povezanih 
funkcij ali storitev, ki jih ponujajo ali so 
dostopni prek navedenih postopkov, 
izdelkov, storitev in sistemov v smislu te 
uredbe. V tej uredbi ni mogoče podrobno 
določiti zahtev glede kibernetske varnosti, 
ki se nanašajo na vse izdelke in storitve 
IKT. Izdelki in storitve IKT ter s tem 
povezane potrebe po kibernetski varnosti 
so tako raznoliki, da je zelo težko 
oblikovati splošne zahteve glede 
kibernetske varnosti, ki bi veljale na vseh 
področjih. Zato je treba sprejeti širok in 
splošen pojem kibernetske varnosti za 
namene certificiranja, ki ga dopolnjuje 
sklop posebnih ciljev za kibernetsko 
varnost, ki jih je treba upoštevati pri 
oblikovanju evropskih certifikacijskih 
shem za kibernetsko varnost. Kako bodo 
takšni cilji doseženi pri posameznih 
izdelkih in storitvah IKT, bi bilo treba 
nadalje podrobno opredeliti na ravni 
posamezne certifikacijske sheme, ki jo 
sprejme Komisija, npr. s sklicem na 
standarde ali tehnične specifikacije. Vsaka 
evropska certifikacijska shema za 
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kibernetsko varnost mora biti nujno 
zasnovana tako, da vse akterje iz 
zadevnega sektorja spodbuja k razvijanju 
in sprejemanju varnostnih standardov, 
tehničnih pravil ter načel vgrajene 
varnosti v vseh fazah življenjskega cikla 
izdelkov in storitev. Če certifikacijska 
shema zajema oznake ali znake, je treba 
določiti pogoje, pod katerimi se te oznake 
ali znaki lahko uporabijo. Ta znak ali 
oznaka bi lahko bila v obliki digitalnega 
logotipa ali kode QR in bi označevala 
tveganja, povezana z delovanjem in 
uporabo izdelkov in storitev IKT, za 
končnega uporabnika pa bi morala biti 
jasna in lahko razumljiva.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55a) Glede na inovacijske trende ter 
vedno večjo dostopnost in vedno večje 
število naprav interneta stvari v vseh 
segmentih družbe je treba posebno 
pozornost nameniti varnosti vseh, tudi 
najpreprostejših izdelkov interneta stvari. 
Ker je certificiranje ključna metoda za 
povečanje zaupanja v trg, varnosti in 
odpornosti, bi bilo zato treba v novem 
evropskem certifikacijskem okviru za 
kibernetsko varnost poseben poudarek 
nameniti izdelkom in storitvam interneta 
stvari, da bi bili manj ranljivi ter varnejši 
za potrošnike in podjetja.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Komisijo bi morali pooblastiti, da (56) Agencija ENISA bi morala 
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od agencije ENISA zahteva, naj pripravi 
predloge za sheme za posamezne izdelke 
ali storitve IKT. Nadalje bi morali 
Komisijo pooblastiti, da na podlagi 
predloge za shemo, ki jo predlaga 
agencija ENISA, sprejme evropsko 
certifikacijsko shemo za kibernetsko 
varnost z izvedbenimi akti. Ob upoštevanju 
splošnega namena in varnostnih ciljev, 
opredeljenih v tej uredbi, bi moral biti v 
evropskih certifikacijskih shemah za 
kibernetsko varnost, ki jih sprejme 
Komisija, opredeljen minimalni sklop 
elementov v zvezi z vsebino, področjem 
uporabe in delovanjem posamezne sheme. 
Sklop bi moral med drugim vključevati 
področje uporabe in predmet certificiranja 
kibernetske varnosti, vključno z zajetimi 
kategorijami izdelkov in storitev IKT, 
podrobno specifikacijo zahtev glede 
kibernetske varnosti, npr. s sklicem na 
standarde ali tehnične specifikacije, 
posebnimi merili in metodami za 
ocenjevanje ter predvideno stopnjo 
zagotovila – osnovno, znatno in/ali visoko.

vzdrževati posebno spletišče s spletnim 
orodjem, enostavnim za uporabo, kjer bi 
bile navedene informacije o sprejetih 
shemah, predlogah za sheme in shemah, 
ki jih je zahtevala Komisija. Ob 
upoštevanju splošnega namena in 
varnostnih ciljev, opredeljenih v tej uredbi, 
bi moral biti v evropskih certifikacijskih 
shemah za kibernetsko varnost, ki jih 
sprejme Komisija, opredeljen minimalni 
sklop elementov v zvezi z vsebino, 
področjem uporabe in delovanjem 
posamezne sheme. Sklop bi moral med 
drugim vključevati področje uporabe in 
predmet certificiranja kibernetske varnosti, 
vključno z zajetimi kategorijami izdelkov 
in storitev IKT, podrobno specifikacijo 
zahtev glede kibernetske varnosti, npr. s 
sklicem na standarde ali tehnične 
specifikacije, posebnimi merili in 
metodami za ocenjevanje, povezanimi z 
delovanjem in uporabo izdelka, postopka 
ali storitve IKT, z njimi povezano tveganje
ter predvideno stopnjo zagotovila –
funkcionalno varnih, to je stopenj 
zagotovila, ki imajo funkcionalno stopnjo 
varnosti, znatno varno, zelo varno ali 
kakršno koli kombinacijo teh zagotovil.
Stopnja zagotovila ne bi smela nakazovati 
na absolutno varnost, da ne zavede 
končnega uporabnika. Pozornost bi bilo 
treba nameniti tudi celotnemu 
življenjskemu ciklu izdelka. Agencija 
ENISA bi morala, da bi pojasnila, na 
katera tveganja je posamezni izdelek ali 
storitev odporna, uskladiti sestavljanje 
kontrolnega seznama, v katerem bi bila 
našteta pričakovana tveganja, ki bi jim 
bili izpostavljeni postopek, izdelek ali 
storitev IKT za določeno skupino 
uporabnikov v določenem okolju.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56a) Komisijo bi bilo treba pooblastiti, 
da od agencije ENISA zahteva, naj 
pripravi predloge za sheme za posamezne 
izdelke ali storitve IKT. Pristojnost za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
zvezi z vzpostavitvijo evropskih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost za izdelke in storitve IKT bi bilo 
treba prenesti na Komisijo. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, 
in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu 
z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje. Da bi Evropski parlament in 
Svet zagotovila enakopravno sodelovanje 
pri pripravi delegiranih aktov, bi morala 
prejeti vse dokumente istočasno kot 
strokovnjaki iz držav članic, njuni 
strokovnjaki pa bi morali imeti možnost, 
da se sistematično udeležujejo sej 
strokovnih skupin Komisije, ki se 
ukvarjajo s pripravo delegiranih aktov. 
Komisija bi morala pri sprejemanju teh 
delegiranih aktov pripraviti certifikacijske 
sheme za kibernetsko varnost za izdelke in 
storitve IKT na podlagi vseh ustreznih 
predlog za shemo, ki jih predlaga agencija 
ENISA, da bi utemeljila zaupanje v 
certifikacijski okvir za kibernetsko varnost 
in njegovo predvidljivost ter o njem 
ozaveščala javnost.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56b) Med metodami za ocenjevanje in 
postopki ocenjevanja, povezanimi s 
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posamezno evropsko certifikacijsko shemo 
za kibernetsko varnost, bi bilo treba na 
ravni Unije spodbujati etično vdiranje, 
katerega namen je odkrivanje 
pomanjkljivosti in šibkih točk naprav in 
informacijskih sistemov s predvidevanjem 
načrtovanih dejanj in spretnosti 
zlonamernih hekerjev.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Ko bo sprejeta evropska 
certifikacijska shema za kibernetsko 
varnost, bi morali proizvajalci izdelkov 
IKT ali ponudniki storitev IKT imeti 
možnost, da vložijo vlogo za certificiranje 
svojih izdelkov ali storitev pri organu za 
ugotavljanje skladnosti po lastni izbiri. 
Organe za ugotavljanje skladnosti bi moral 
akreditirati akreditacijski organ, če 
izpolnjujejo nekatere posebne zahteve, 
določene v tej uredbi. Akreditacija bi 
morala biti izdana za obdobje največ petih 
let in bi se lahko pod enakimi pogoji 
podaljšala, če bi organ za ugotavljanje 
skladnosti izpolnjeval določene zahteve. 
Akreditacijski organi bi morali preklicati 
akreditacijo organa za ugotavljanje 
skladnosti, če pogoji za akreditacijo niso 
ali niso več izpolnjeni ali če ukrepi, ki jih 
sprejme organ za ugotavljanje skladnosti, 
kršijo to uredbo.

(58) Ko bo sprejeta evropska 
certifikacijska shema za kibernetsko 
varnost, bi morali proizvajalci izdelkov 
IKT ali ponudniki storitev IKT imeti 
možnost, da vložijo vlogo za certificiranje 
svojih postopkov, izdelkov ali storitev pri 
organu za ugotavljanje skladnosti po lastni 
izbiri, ali da sami izjavijo, da so njihovi 
izdelki in storitve skladne z zadevno 
evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost. Organe za 
ugotavljanje skladnosti bi moral 
akreditirati akreditacijski organ, če 
izpolnjujejo nekatere posebne zahteve, 
določene v tej uredbi. Akreditacija bi 
morala biti izdana za obdobje največ petih 
let in bi se lahko pod enakimi pogoji 
podaljšala, če bi organ za ugotavljanje 
skladnosti izpolnjeval določene zahteve. 
Akreditacijski organi bi morali preklicati 
akreditacijo organa za ugotavljanje 
skladnosti, če pogoji za akreditacijo niso 
ali niso več izpolnjeni ali če ukrepi, ki jih 
sprejme organ za ugotavljanje skladnosti, 
kršijo to uredbo. Da se zagotovi enotno 
izvajanje akreditacije v vsej Evropski 
uniji, bi morali nacionalni organi za 
nadzor certificiranja strokovno 
pregledovati postopke za preverjanje 
skladnosti izdelkov, ki se certificirajo za 
kibernetsko varnost.
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) Od vseh držav članic je treba 
zahtevati, naj določijo en organ za nadzor 
nad certificiranjem kibernetske varnosti, ki 
bi nadzoroval skladnost organov za 
ugotavljanje skladnosti in certifikatov, ki 
jih izdajo organi za ugotavljanje skladnosti 
s sedežem na njihovem ozemlju, z 
zahtevami iz te uredbe in ustreznih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost. Nacionalni organi za nadzor nad 
certificiranjem bi morali obravnavati 
pritožbe, ki jih vložijo fizične ali pravne 
osebe glede certifikatov, ki jih izdajo 
organi za ugotavljanje skladnosti s 
sedežem na njihovem ozemlju, v 
ustreznem obsegu preučiti vsebino pritožbe 
ter pritožnika v razumnem roku obvestiti o 
napredku in izidih preiskave. Poleg tega bi 
morali sodelovati z ostalimi nacionalnimi 
organi za nadzor nad certificiranjem ali 
drugimi javnimi organi, med drugim tudi z 
izmenjavo informacij o morebitni 
neskladnosti izdelkov in storitev IKT z 
zahtevami iz te uredbe ali posebnih shem 
za kibernetsko varnost.

(59) Od vseh držav članic je treba 
zahtevati, naj določijo en organ za nadzor 
nad certificiranjem kibernetske varnosti, ki 
bi nadzoroval skladnost organov za 
ugotavljanje skladnosti in certifikatov, ki 
jih izdajo organi za ugotavljanje skladnosti 
s sedežem na njihovem ozemlju, z 
zahtevami iz te uredbe in ustreznih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost. Nacionalni organi za nadzor nad 
certificiranjem bi morali obravnavati 
pritožbe, ki jih vložijo fizične ali pravne 
osebe glede certifikatov, ki jih izdajo 
organi za ugotavljanje skladnosti s 
sedežem na njihovem ozemlju, v 
ustreznem obsegu preučiti vsebino pritožbe 
ter pritožnika v razumnem roku obvestiti o 
napredku in izidih preiskave. Poleg tega bi 
morali sodelovati z ostalimi nacionalnimi 
organi za nadzor nad certificiranjem ali 
drugimi javnimi organi, med drugim tudi z 
izmenjavo informacij o morebitni 
neskladnosti izdelkov in storitev IKT z 
zahtevami iz te uredbe ali posebnih shem 
za kibernetsko varnost. Prav tako bi morali 
nadzorovati lastne izjave o skladnosti in 
preverjati njihovo skladnost ter ali so 
evropske certifikate kibernetske varnosti 
izdali organi za ugotavljanje skladnosti z 
zahtevami, določenimi v tej uredbi, 
vključno s pravili, ki jih je sprejela 
Evropska certifikacijska skupina za 
kibernetsko varnost, in zahtevami, 
določenimi v ustrezni evropski 
certifikacijski shemi za kibernetsko 
varnost. Za ustrezno izvajanje evropskih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost in reševanje tehničnih vprašanj o 
kibernetski varnosti izdelkov in storitev 
IKT je ključnega pomena učinkovito 
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sodelovanje med nacionalnimi organi za 
nadzor nad certificiranjem. Komisija bi 
morala to izmenjavo informacij omogočiti 
z vzpostavitvijo splošnega elektronskega 
sistema informacijske podpore, na primer 
informacijskega in komunikacijskega 
sistema za nadzor trga (ICSMS) ter 
sistema hitrega obveščanja o nevarnih 
neživilskih izdelkih (RAPEX), ki ju organi 
za nadzor trga že uporabljajo v skladu z 
Uredbo (ES) št. 765/2008.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Da bi lahko podrobneje opredelili 
merila za akreditacijo organov za 
ugotavljanje skladnosti, bi bilo treba 
Komisijo pooblastiti za sprejetje aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Komisija bi morala med 
pripravami izvesti ustrezna posvetovanja, 
vključno s posvetovanji na strokovni 
ravni. Ta posvetovanja bi morala potekati 
v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 
Da bi zagotovila enakopravno sodelovanje
pri pripravi delegiranih aktov, bi Evropski 
parlament in Svet morala prejeti vse 
dokumente istočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa bi 
morali imeti možnost, da se sistematično 
udeležujejo sej strokovnih skupin 
Komisije, ki se ukvarjajo s pripravo 
delegiranih aktov.

črtano

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 65
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(65) Postopek pregleda bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov o 
evropskih certifikacijskih shemah za 
kibernetsko varnost za izdelke in storitve 
IKT, o načinih izvajanja preiskav s strani 
Agencije ter o okoliščinah, oblikah in 
postopkih priglasitve akreditiranih organov 
za ugotavljanje skladnosti Komisiji s strani 
nacionalnih organov za nadzor nad 
certificiranjem.

(65) Postopek pregleda bi bilo treba 
uporabiti za sprejetje izvedbenih aktov o 
evropskih certifikacijskih shemah za 
kibernetsko varnost za postopke, izdelke in 
storitve IKT, o načinih izvajanja preiskav s 
strani Agencije ter o okoliščinah, oblikah 
in postopkih priglasitve akreditiranih 
organov za ugotavljanje skladnosti 
Komisiji s strani nacionalnih organov za 
nadzor nad certificiranjem, ob upoštevanju 
dokazane učinkovitosti elektronskega 
orodja za priglasitev – informacijskega 
sistema o priglašenih in določenih 
organih Novega pristopa (NANDO).

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Dejavnosti Agencije bi bilo treba 
oceniti neodvisno. Pri oceni bi bilo treba 
upoštevati doseganje ciljev s strani 
Agencije, njeno delovno prakso in 
relevantnost njenih nalog. Oceniti pa bi 
bilo treba tudi učinek, uspešnost in 
učinkovitost evropskega certifikacijskega 
okvira za kibernetsko varnost.

(66) Dejavnosti Agencije bi bilo treba 
oceniti neodvisno. Ocena bi morala 
vključevati upravičenosti in učinkovitosti 
sredstev, ki jih je porabila Agencija, 
uspešnost pri doseganju njenih ciljev in 
opis njene delovne prakse ter 
relevantnosti njenih nalog. Oceniti pa bi 
bilo treba tudi učinek, uspešnost in 
učinkovitost evropskega certifikacijskega 
okvira za kibernetsko varnost.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „izdelek in storitev IKT“ pomeni 
vsak element ali skupino elementov
omrežij in informacijskih sistemov;

(11) „postopek, izdelek in storitev IKT“ 
pomeni izdelek, storitev, postopek, sistem
ali njihovo kombinacijo, ki je element



PE616.831v02-00 26/63 AD\1153124SL.docx

SL

omrežij in informacijskih sistemov;

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) „nacionalni organ za nadzor nad 
certificiranjem“ pomeni organ države 
članice, ki je na svojem ozemlju pristojen 
za spremljanje, nadzor in izvrševanje 
predpisov v zvezi s kibernetsko varnostjo;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) „lastna izjava o skladnosti“ 
pomeni izjavo proizvajalca, s katero ta 
potrjuje, da je njegov postopek, izdelek ali 
storitev IKT skladen z določenimi 
evropskimi certifikacijskimi shemami za 
kibernetsko varnost.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija opravlja naloge, ki so ji 
dodeljene s to uredbo, in tako prispeva k 
visoki ravni kibernetske varnosti v Uniji.

1. Agencija opravlja naloge, ki so ji 
dodeljene s to uredbo, in tako prispeva k 
doseganju visoke skupne ravni kibernetske 
varnosti, da se preprečijo kibernetski 
napadi v Uniji, zmanjša razdrobljenost na 
notranjem trgu in izboljša njegovo 
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delovanje.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Agencija krepi zmogljivosti na 
področju kibernetske varnosti na ravni 
Unije, da bi dopolnila ukrepe držav članic 
pri preprečevanju kibernetskih groženj in 
odzivanju nanje, zlasti v primeru 
čezmejnih incidentov.

5. Agencija prispeva k izboljšanju
zmogljivosti na področju kibernetske 
varnosti na ravni Unije, da bi dopolnila in 
okrepila ukrepe držav članic pri 
preprečevanju kibernetskih groženj in 
odzivanju nanje, zlasti v primeru 
čezmejnih incidentov.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Agencija spodbuja uporabo 
certificiranja, vključno s prispevanjem k 
vzpostavitvi in ohranjanju certifikacijskega 
okvira za kibernetsko varnost na ravni 
Unije v skladu z naslovom III te uredbe, in 
tako krepi preglednost zagotovil izdelkov 
in storitev IKT glede kibernetske varnosti 
kot tudi zaupanje v digitalni notranji trg.

6. Agencija spodbuja uporabo 
certificiranja in se pri tem izogiba 
razdrobljenosti, ki jo povzroča 
neusklajenost med obstoječimi 
certifikacijskimi shemami v Uniji. 
Agencija prispeva k vzpostavitvi in 
ohranjanju certifikacijskega okvira za 
kibernetsko varnost na ravni Unije v skladu 
s členi 43 do 54 [naslov III] in tako krepi 
preglednost zagotovil izdelkov in storitev 
IKT glede kibernetske varnosti kot tudi 
zaupanje v enotni digitalni trg.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Agencija spodbuja visoko raven 
ozaveščenosti državljanov in podjetij pri 

7. Agencija spodbuja visoko raven 
ozaveščenosti državljanov, organov oblasti
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vprašanjih v zvezi s kibernetsko varnostjo. in podjetij pri vprašanjih v zvezi s 
kibernetsko varnostjo.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. pomočjo in svetovanjem, zlasti z 
zagotavljanjem neodvisnega mnenja in 
pripravljalnega dela za razvoj in pregled
politike in prava Unije na področju 
kibernetske varnosti ter panožne politike in 
pravnih pobud, kadar gre za zadeve, 
povezane s kibernetsko varnostjo;

1. pomočjo in svetovanjem glede
politike in prava Unije na področju 
kibernetske varnosti ter panožne politike in 
pravnih pobud, kadar gre za zadeve, 
povezane s kibernetsko varnostjo;

Obrazložitev

Agencija bi morala imeti možnost, da sama izbira instrumente za izvajanje svojih nalog.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) pomočjo Evropskemu odboru za 
varstvo podatkov, ustanovljenemu z 
Uredbo (EU) 2016/679, pri oblikovanju 
smernic za podrobno opredelitev pogojev 
na tehnični ravni, ki upravljavcem 
podatkov omogočajo zakonito uporabo 
osebnih podatkov za namene 
informacijske varnosti s ciljem varovanja 
njihove infrastrukture, in sicer z 
odkrivanjem in blokiranjem napadov na 
njihove informacijske sisteme v okviru: 
(ii) Direktive (EU) 2016/11481b in (iii) 
Direktive 2002/58/ES1c;

_________________

1a Uredba (EU)2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
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o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

1b Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).

1c Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o 
ukrepih za visoko skupno raven varnosti 
omrežij in informacijskih sistemov v Uniji 
(UL L 194, 19.7.2016, str. 1).

Obrazložitev

Vzpostavitev ustreznih mehanizmov za sodelovanje.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka 4 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) spodbujanju višje ravni varnosti 
elektronskih komunikacij, med drugim z 
zagotavljanjem strokovnega znanja in 
svetovanja, ter lažji izmenjavi najboljših 
praks med pristojnimi organi;

(2) spodbujanju višje ravni varnosti 
elektronskih komunikacij ter shranjevanja 
in obdelave podatkov, med drugim z 
zagotavljanjem strokovnega znanja in 
svetovanja, ter lažji izmenjavi najboljših 
praks med pristojnimi organi;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(2a) Agencija olajša vzpostavitev in 
začetek projekta dolgoročne evropske 
kibernetske varnosti, da bi podprli rast 
neodvisne evropske panoge kibernetske 
varnosti ter vključili informacijsko 
varnost v ves razvoj na področju 
kibernetske varnosti v EU.

Obrazložitev

Agencija ENISA bi morala zakonodajalcem svetovati pri pripravi politik, da bi lahko EU 
nadoknadila zaostanek za industrijami informacijske varnosti v tretjih državah. Projekt bi 
moral biti po obsegu primerljiv s tem, kar je prej že bilo doseženo v letalski industriji (primer 
Airbus). To je potrebno za razvoj močnejše, suverene in zaupanja vredne evropske panoge 
IKT (glej študijo Oddelka za znanstvene napovedi (Presoja znanstvenih in tehnoloških izbir 
(STOA)), PE 614.531).

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija na zahtevo dveh ali več zadevnih 
držav članic in z izključnim namenom 
zagotavljanja svetovanja za preprečevanje 
prihodnjih incidentov zagotovi podporo za 
naknadno tehnično preiskavo ali jo izvede, 
potem ko prizadeta podjetja priglasijo 
incidente, ki imajo pomembne ali znatne 
posledice v skladu z Direktivo (EU) 
2016/1148. Agencija takšno preiskavo 
izvede tudi na ustrezno utemeljeno zahtevo 
Komisije in v soglasju z zadevnimi 
državami članicami v primeru incidentov, 
ki prizadenejo več kot dve državi članici.

Agencija na zahtevo ene ali več zadevnih 
držav članic in z izključnim namenom 
zagotavljanja svetovanja za preprečevanje 
prihodnjih incidentov zagotovi podporo za 
naknadno tehnično preiskavo ali jo izvede, 
potem ko prizadeta podjetja priglasijo 
incidente, ki imajo pomembne ali znatne 
posledice v skladu z Direktivo (EU) 
2016/1148. Agencija takšno preiskavo 
izvede tudi na ustrezno utemeljeno zahtevo 
Komisije in v soglasju z zadevnimi 
državami članicami v primeru incidentov, 
ki prizadenejo več kot dve državi članici.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) združevanjem poročil iz (a) združevanjem poročil iz 
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nacionalnih virov, da bi prispevala k 
skupnemu situacijskemu zavedanju;

nacionalnih in mednarodnih virov, da bi 
prispevala k skupnemu situacijskemu 
zavedanju;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) ocenjevanjem postopkov za 
izdajanje evropskih certifikatov 
kibernetske varnosti, ki so jih določili 
organi za ugotavljanje skladnosti iz 
člena 51 z namenom, da bi zagotovili, da 
ti organi pri izdajanju certifikatov enotno 
izvajajo to uredbo, v sodelovanju z 
evropsko certifikacijsko skupino za 
kibernetsko varnost;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) izvajanjem neodvisnih rednih 
naknadnih pregledov skladnosti 
certificiranih izdelkov in storitev IKT z 
evropskimi certifikacijskimi shemami za 
kibernetsko varnost;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) pripravo in objavo smernic ter 
razvojem dobrih praks glede zahtev na 
področju kibernetske varnosti za izdelke in 
storitve IKT v sodelovanju z nacionalnimi 

(3) pripravo in objavo smernic ter 
razvojem dobrih praks, med drugim glede 
načel kibernetske higiene in odvračanja 
od vključevanja skritih stranskih vrat,
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organi za nadzor nad certificiranjem in 
predstavniki industrije;

glede zahtev na področju kibernetske 
varnosti za izdelke in storitve IKT v 
sodelovanju z nacionalnimi organi za 
nadzor nad certificiranjem in predstavniki 
industrije v okviru formalnega, 
standardiziranega in preglednega 
postopka;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) olajšuje vzpostavitev in uvedbo 
evropskih in mednarodnih standardov za 
obvladovanje tveganj in varnost izdelkov 
in storitev IKT ter v sodelovanju z 
državami članicami pripravi nasvete in 
smernice za tehnična področja, povezana z 
varnostnimi zahtevami za izvajalce 
bistvenih storitev in ponudnike digitalnih 
storitev, ter za že obstoječe standarde, 
vključno z nacionalnimi standardi držav 
članic, v skladu s členom 19(2) Direktive 
(EU) 2016/1148;

(b) se z mednarodnimi organi za 
standardizacijo in evropskimi 
organizacijami za standardizacijo 
posvetuje o razvoju standardov, da se 
zagotovi primernost standardov, ki se 
uporabljajo v odobrenih evropskih 
certifikacijskih shemah, ter olajšuje
vzpostavitev in uvedbo pomembnih
evropskih in mednarodnih standardov za 
obvladovanje tveganj in varnost izdelkov 
in storitev IKT ter v sodelovanju z 
državami članicami pripravi nasvete in 
smernice za tehnična področja, povezana z 
varnostnimi zahtevami za izvajalce 
bistvenih storitev in ponudnike digitalnih 
storitev, ter za že obstoječe standarde, 
vključno z nacionalnimi standardi držav 
članic, v skladu s členom 19(2) Direktive 
(EU) 2016/1148;

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pripravi smernice o tem, kdaj in 
kako naj se države članice medsebojno 
obvestijo o prepoznanih šibkih točkah 
postopkov, izdelkov ali storitev IKT,
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certificiranih v skladu z naslovom III te 
uredbe, vključno s smernicami o 
usklajevanju razkrivanja šibkih točk;

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) oblikuje smernice za minimalne 
varnostne zahteve za naprave IT, ki se 
prodajajo ali izvozijo iz Unije;

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) združuje, organizira in prek 
namenskega portala da javnosti na voljo 
informacije o kibernetski varnosti, ki jih 
predložijo institucije, agencije in organi 
Unije;

(d) združuje, organizira in prek 
namenskega portala da javnosti na voljo 
informacije o kibernetski varnosti, 
vključno z informacijami o večjih 
kibernetskih incidentih in večjih kršitvah 
varstva podatkov, ki jih predložijo 
institucije, agencije in organi Unije;

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) javnost ozavešča o tveganjih glede 
kibernetske varnosti in zagotavlja smernice 
o dobrih praksah za posamezne
uporabnike, ki so namenjene državljanom 
in organizacijam;

(e) javnost ozavešča o tveganjih glede 
kibernetske varnosti, zagotavlja smernice o 
dobrih praksah za uporabnike, ki so 
namenjene državljanom in organizacijam, 
ter spodbuja sprejetje strogih preventivnih 
ukrepov informacijske varnosti in 
zanesljivo varstvo podatkov in zasebnosti;



PE616.831v02-00 34/63 AD\1153124SL.docx

SL

Predlog spremembe50

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) spodbuja tesnejše sodelovanje in 
izmenjavo najboljših praks med državami 
članicami v zvezi z izobraževanjem o 
kibernetski varnosti, kibernetsko higieno 
in ozaveščenostjo o kibernetski varnosti;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) svetuje Uniji in državam članicam o 
potrebah po raziskavah in prednostnih 
nalogah na področju kibernetske varnosti, 
da bi omogočila učinkovito odzivanje na 
aktualna in nastajajoča tveganja in grožnje, 
vključno z upoštevanjem novih in 
nastajajočih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ter učinkovito 
uporabo tehnologij za preprečevanje 
tveganj;

(a) zagotavlja predhodna posvetovanja 
z zadevnimi skupinami uporabnikov in 
svetuje Uniji in državam članicam o 
potrebah po raziskavah in prednostnih 
nalogah na področju kibernetske varnosti, 
da bi omogočila učinkovito odzivanje na 
aktualna in nastajajoča tveganja in grožnje, 
vključno z upoštevanjem novih in 
nastajajočih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, ter učinkovito 
uporabo tehnologij za preprečevanje 
tveganj;

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice in dva 
predstavnika, ki ju imenuje Komisija. Vsi 
predstavniki imajo glasovalno pravico.

1. Upravni odbor sestavljajo po en 
predstavnik vsake države članice in dva 
predstavnika, ki ju imenujeta Komisija in 
Evropski parlament. Vsi predstavniki 
imajo glasovalno pravico.

Predlog spremembe 53
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Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) oceni in sprejme konsolidirano 
letno poročilo o dejavnostih Agencije ter 
poročilo in njegovo oceno do 1. julija 
naslednjega leta pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji in 
Računskemu sodišču. Letno poročilo 
vključuje zaključni račun in opisuje, kako 
je Agencija izpolnila svoje kazalnike 
uspešnosti. Letno poročilo se objavi;

e) oceni in sprejme konsolidirano 
letno poročilo o dejavnostih Agencije ter 
poročilo in njegovo oceno do 1. julija 
naslednjega leta pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Komisiji in 
Računskemu sodišču. Letno poročilo 
vključuje zaključni račun, opisuje 
smotrnost porabljenih sredstev in oceni, 
kako učinkovita je bila Agencija ter v 
kolikšni meri je izpolnila svoje kazalnike 
uspešnosti. Letno poročilo se objavi;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) imenuje izvršnega direktorja in po 
potrebi podaljša njegov mandat ali ga 
razreši s položaja v skladu s členom 33 te 
uredbe;

(m) imenuje izvršnega direktorja, 
izbranega na podlagi strokovnih meril, in 
po potrebi podaljša njegov mandat ali ga 
razreši s položaja v skladu s členom 33 te 
uredbe;

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o) sprejme vse odločitve glede 
vzpostavitve notranjih struktur Agencije in 
po potrebi njihovih sprememb, pri čemer 
upošteva potrebe pri dejavnostih Agencije 
in dobro proračunsko upravljanje;

o) sprejme vse odločitve glede 
vzpostavitve notranjih struktur Agencije in 
po potrebi njihovih sprememb, pri čemer 
upošteva potrebe pri dejavnostih Agencije 
iz te uredbe in dobro proračunsko 
upravljanje;

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
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Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvršni direktor na poziv poroča 
Evropskemu parlamentu o opravljanju 
svojih dolžnosti. Svet lahko izvršnega 
direktorja pozove, naj poroča o opravljanju 
svojih dolžnosti.

2. Izvršni direktor letno ali na poziv 
poroča Evropskemu parlamentu o 
opravljanju svojih dolžnosti. Svet lahko 
izvršnega direktorja pozove, naj poroča o 
opravljanju svojih dolžnosti.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na predlog izvršnega direktorja 
upravni odbor ustanovi stalno skupino 
zainteresiranih strani, ki jo sestavljajo 
priznani strokovnjaki, ki zastopajo ustrezne 
zainteresirane strani, kot so podjetja iz 
sektorja IKT, ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev, 
dostopnih javnosti, skupine potrošnikov, 
znanstveniki s področja kibernetske 
varnosti in predstavniki pristojnih organov, 
ki so uradno obveščeni v skladu z 
[direktivo o evropskem zakoniku o 
elektronskih komunikacijah], ter organi 
pregona in nadzorni organi za varstvo 
podatkov.

1. Na predlog izvršnega direktorja 
upravni odbor ustanovi stalno skupino 
zainteresiranih strani, ki jo sestavljajo 
priznani strokovnjaki, ki zastopajo ustrezne 
zainteresirane strani, kot so podjetja iz 
sektorja IKT, in ponudniki elektronskih 
komunikacijskih omrežij ali storitev, 
dostopnih javnosti, zlasti evropska panoga 
in ponudniki IKT, združenja malih in 
srednjih podjetij, skupine in združenja
potrošnikov, znanstveniki s področja 
kibernetske varnosti, evropske 
organizacije za standardizacijo, kot so 
določene v točki (8) člena 2 Uredbe (EU) 
št. 1025/2012, zadevne sektorske agencije
in organi Unije ter predstavniki pristojnih 
organov, ki so uradno obveščeni v skladu z 
[direktivo o evropskem zakoniku o 
elektronskih komunikacijah], ter organi 
pregona in nadzorni organi za varstvo 
podatkov.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mandat članov stalne skupine 4. Mandat članov stalne skupine 
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zainteresiranih strani traja dve leti in pol. 
Člani upravnega odbora ne smejo biti člani 
stalne skupine zainteresiranih strani. 
Strokovnjaki iz Komisije in držav članic 
imajo pravico biti prisotni na sejah stalne 
skupine zainteresiranih strani in sodelovati 
pri njenem delu. Na seje in k sodelovanju 
pri delu skupine so lahko povabljeni 
predstavniki drugih organov, ki niso člani 
stalne skupine zainteresiranih strani, za 
katere izvršni direktor meni, da so 
relevantni.

zainteresiranih strani traja dve leti in pol. 
Člani upravnega odbora in izvršnega 
odbora, z izjemo izvršnega direktorja, ne 
smejo biti člani stalne skupine 
zainteresiranih strani. Strokovnjaki iz 
Komisije in držav članic imajo pravico biti 
prisotni na sejah stalne skupine 
zainteresiranih strani in sodelovati pri 
njenem delu. Na seje in k sodelovanju pri 
delu skupine so lahko povabljeni 
predstavniki drugih organov, ki niso člani 
stalne skupine zainteresiranih strani, za 
katere izvršni direktor meni, da so 
relevantni.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Stalna skupina zainteresiranih strani 
Agenciji svetuje glede opravljanja 
dejavnosti. Zlasti svetuje izvršnemu 
direktorju pri pripravi predloga delovnega 
programa Agencije in komuniciranju z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi o 
zadevah, ki se nanašajo na delovni 
program.

5. Stalna skupina zainteresiranih strani 
Agenciji svetuje glede opravljanja 
dejavnosti. Zlasti svetuje izvršnemu 
direktorju pri pripravi predloga delovnega 
programa Agencije in komuniciranju z 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi o 
zadevah, ki se nanašajo na delovni 
program. Komisiji lahko predlaga, da od 
Agencije zahteva, naj pripravi predloge za 
evropske certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost v skladu s členom 44, 
bodisi na lastno pobudo bodisi po prejetju 
predloga zadevnih zainteresiranih strani.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Stalna skupina zainteresiranih 
strani Agenciji svetuje pri pripravi 
predloge za evropske certifikacijske sheme 
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za kibernetsko varnost.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 o interesih, ki so 
bile podane v skladu s členom 22.

2. Agencija zagotovi, da javnost in 
vse zainteresirane strani dobijo ustrezne, 
objektivne, zanesljive in lahko dostopne 
informacije, zlasti glede razprav in 
rezultatov njenega dela. Objavi tudi izjave 
o interesih, ki so bile podane v skladu s 
členom 22.

Obrazložitev

Preglednost mora biti izvršljiva ob upoštevanju uporabe člena 24.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost dokazuje, da izdelki in 
storitve IKT, ki so bili certificirani v skladu 
s tako shemo, izpolnjujejo določene 
zahteve glede njihove zmožnosti za 
odpornost, na določeni stopnji zagotovila, 
na ukrepe, katerih namen je ogrožanje 
razpoložljivosti, avtentičnosti, celovitosti 
ali zaupnosti shranjenih, prenesenih ali 
obdelanih podatkov ali funkcij ali storitev, 
ki jih ponujajo ali so dostopni prek teh 
izdelkov, postopkov, storitev in sistemov.

Vzpostavi se evropska certifikacijska 
shema za kibernetsko varnost, da bi se 
povečala raven varnosti na enotnem 
digitalnem trgu in sprejel usklajen pristop 
za evropsko certificiranje na ravni EU za 
zagotovitev odpornosti izdelkov, storitev in 
sistemov IKT na kibernetske napade.
Dokazuje, da postopki, izdelki in storitve 
IKT, ki so bili certificirani v skladu s tako 
shemo, izpolnjujejo določene skupne 
zahteve in lastnosti glede njihove 
zmožnosti za odpornost, na določeni 
stopnji zagotovila, na ukrepe, katerih 
namen je ogrožanje razpoložljivosti, 
avtentičnosti, celovitosti ali zaupnosti 
shranjenih, prenesenih ali obdelanih 
podatkov ali funkcij ali storitev, ki jih 
ponujajo ali so dostopni prek teh 
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postopkov, izdelkov, storitev in sistemov.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 43a

Program dela

Agencija ENISA po posvetovanju z 
evropsko skupino za certifikate 
kibernetske varnosti in stalno skupino 
zainteresiranih strani ter po odobritvi 
Komisije določi delovni program, v 
katerem podrobno opredeli skupne 
ukrepe, ki se sprejmejo na ravni Unije za 
zagotovitev doslednega izvajanja tega 
naslova, in ki vsebuje prednostni seznam 
izdelkov in storitev IKT, za katere je po 
njegovem mnenju potrebna certifikacijska 
shema za kibernetsko varnost.

Delovni program se določi najkasneje 
[šest mesecev po začetku veljavnosti te 
uredbe], nato pa se novi delovni program 
določa vsaki dve leti. Delovni program se 
javno objavi.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija ENISA na zahtevo 
Komisije pripravi predlogo za evropsko 
certifikacijsko shemo za kibernetsko 
varnost, ki izpolnjuje zahteve iz členov 45, 
46 in 47 te uredbe. Države članice ali 
Evropska skupina za kibernetsko varnost (v 
nadaljnjem besedilu: skupina), 
ustanovljena v skladu s členom 53, lahko 
Komisiji predlaga pripravo predloge za 

1. Agencija ENISA na zahtevo 
Komisije pripravi predlogo za evropsko 
certifikacijsko shemo za kibernetsko 
varnost, ki izpolnjuje zahteve iz členov 45, 
46 in 47 te uredbe. Države članice ali 
Evropska skupina za kibernetsko varnost (v 
nadaljnjem besedilu: skupina), 
ustanovljena v skladu s členom 53, ali 
stalna skupina zainteresiranih strani, 



PE616.831v02-00 40/63 AD\1153124SL.docx

SL

evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost.

ustanovljena v skladu s členom 20, lahko 
Komisiji predlaga pripravo predloge za 
evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri pripravi predlog za sheme iz 
odstavka 1 tega člena se agencija ENISA 
posvetuje z vsemi ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi in tesno sodeluje s 
skupino. Skupina agenciji ENISA 
zagotavlja pomoč in strokovno svetovanje, 
ki ju agencija ENISA potrebuje pri 
pripravi predloge za shemo, vključno s 
pripravo mnenj, kadar je to potrebno.

2. Pri pripravi predlog za sheme iz 
odstavka 1 tega člena se agencija ENISA v 
formalnem, standardiziranem in 
preglednem postopku posvetuje s stalno 
skupino zainteresiranih strani, zlasti z 
evropskimi organizacijami za 
standardizacijo in vsemi drugimi
ustreznimi zainteresiranimi stranmi in 
tesno sodeluje s skupino, pri tem pa 
upošteva že obstoječe nacionalne in 
mednarodne standarde. Agencija ENISA 
pri pripravi vsake predloge za sheme 
določi kontrolni seznam tveganj in 
ustreznih lastnosti, povezanih s 
kibernetsko varnostjo.

Skupina agenciji ENISA zagotavlja 
pomoč in strokovno svetovanje, ki ju 
agencija ENISA potrebuje pri pripravi 
predloge za shemo, vključno s pripravo 
mnenj, kadar je to potrebno.

Agencija ENISA lahko za namene 
zagotavljanja dodatne pomoči in nasvetov 
po potrebi ustanovi tudi posvetovalno 
skupino strokovnjakov zainteresiranih 
strani, ki jo sestavljajo člani stalne 
skupine zainteresiranih strani in druge 
ustrezne zainteresirane strani s posebnim 
strokovnim znanjem in izkušnjami s 
področja posamezne predloge za shemo.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija ENISA predlogo za 
evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost, pripravljeno v skladu 
z odstavkom 2 tega člena, pošlje Komisiji.

3. Agencija ENISA predlogo za 
evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost, pripravljeno v skladu 
z odstavkom 2 tega člena, pošlje Komisiji, 
ki oceni njeno primernost za dosego ciljev 
zahteve iz odstavka 1.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Agencija ENISA spoštuje poslovno 
skrivnost v zvezi z vsemi informacijami, 
pridobljenimi pri izvajanju nalog na 
podlagi te uredbe.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko na podlagi 
predloge za shemo, ki jo predlaga 
agencija ENISA, sprejme izvedbene akte v 
skladu s členom 55(1), ki določajo 
evropske certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost za izdelke in storitve 
IKT, ki izpolnjujejo zahteve iz členov 45, 
46 in 47 te uredbe.

4. Komisija je pristojna za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 55a o določitvi evropskih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost za izdelke in storitve IKT, ki 
izpolnjujejo zahteve iz členov 45, 46 in 47 
te uredbe. Pri sprejemanju teh delegiranih 
aktov Komisija pripravi certifikacijske 
sheme za kibernetsko varnost za izdelke in 
storitve IKT na podlagi vseh ustreznih 
predlog za shemo, ki jih predlaga agencija 
ENISA. Komisija se lahko pred sprejetjem 
teh delegiranih aktov posvetuje z 
Evropskim odborom za varstvo podatkov 
in upošteva njegovo mnenje.
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Agencija ENISA vzdržuje posebno 
spletišče, namenjeno obveščanju javnosti o 
evropskih certifikacijskih shemah za 
kibernetsko varnost.

5. Agencija ENISA vzdržuje posebno 
spletišče, namenjeno obveščanju javnosti o 
evropskih certifikacijskih shemah za 
kibernetsko varnost, vključno z 
obveščanjem o vseh predlogah za sheme, 
ki jih je Komisija od nje zahtevala.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost je oblikovana tako, da 
ustrezno upošteva naslednje varnostne 
cilje:

Vsaka evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost je oblikovana tako, da 
upošteva vsaj naslednje varnostne cilje, če 
so pomembni:

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) zagotoviti, da so izdelki in storitve 
IKT opremljeni s posodobljeno 
programsko opremo, ki ne vsebuje znanih 
šibkih točk, in da so na voljo mehanizmi, 
ki zagotavljajo varno posodabljanje 
programske opreme.

(g) zagotoviti, da so izdelki in storitve 
IKT opremljeni s posodobljeno 
programsko in strojno opremo, ki ne 
vsebuje znanih šibkih točk; zagotoviti, da 
so bili zasnovani in izvajani na tak način, 
da učinkovito omejujejo njihovo 
dovzetnost za šibke točke, pa tudi, da so 
opremljeni z mehanizmi za varno 
posodabljanje programske opreme, 
vključno z nadgraditvami strojne opreme 
in samodejnimi varnostnimi 
posodobitvami;
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) zagotoviti, da se izdelki in storitve 
IKT razvijajo in uporabljajo tako, da sta 
privzeto prednastavljena visoka stopnja 
kibernetske varnosti ter varstva podatkov 
v skladu z načelom „vgrajene varnosti“.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost lahko določa eno ali 
več naslednjih stopenj zagotovila: 
osnovno, znatno in/ali visoko stopnjo 
zagotovila za izdelke in storitve IKT v 
shemi.

1. Vsaka evropska certifikacijska 
shema za kibernetsko varnost lahko določa 
eno ali več naslednjih stopenj zagotovila
na podlagi tveganj: „funkcionalno 
varno”; „znatno varno” in/ali „zelo 
varno“ za izdelke in storitve IKT v shemi.

Stopnje zagotovila vsake predloge za 
evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost se opredelijo na 
podlagi tveganj, opredeljenih na 
kontrolnem seznamu iz člena 44(2), in 
razpoložljivosti lastnosti na področju 
kibernetske varnosti za odpravljanje 
tveganj pri izdelkih in storitvah IKT, za 
katere se uporablja certifikacijska shema.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Vsaka shema navaja metodologijo 
ali postopek ocenjevanja, ki ga je treba 
upoštevati pri izdaji certifikatov na vsaki 



PE616.831v02-00 44/63 AD\1153124SL.docx

SL

stopnji zagotovil, odvisno od predvidene 
uporabe in tveganja, povezanega z izdelki 
in storitvami IKT v tej shemi.

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Osnovna, znatna in visoka stopnja 
zagotovila izpolnjujejo naslednja merila:

2. Stopnje zagotovila „funkcionalno 
varno“, „znatno varno“ in/ali „zelo 
varno“ izpolnjujejo naslednja merila:

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osnovna stopnja zagotovila se 
nanaša na certifikat, izdan v evropski 
certifikacijski shemi za kibernetsko 
varnost, ki zagotavlja omejeno stopnjo 
zaupanja v navedene ali zagotavljane 
lastnosti izdelka ali storitve IKT v zvezi s 
kibernetsko varnostjo, in je opredeljena s 
sklici na zadevne tehnične specifikacije, 
standarde in postopke, vključno s 
tehničnim nadzorom, katerih namen je 
zmanjšati tveganje kibernetskih incidentov;

(a) stopnja zagotovila „funkcionalno 
varno“ se nanaša na certifikat, izdan v 
evropski certifikacijski shemi za 
kibernetsko varnost, ki zagotavlja ustrezno
stopnjo zaupanja v navedene ali 
zagotavljane lastnosti postopka, izdelka ali 
storitve IKT v zvezi s kibernetsko 
varnostjo, in je opredeljena s sklici na 
zadevne tehnične specifikacije, standarde 
in postopke, vključno s tehničnim 
nadzorom, katerih namen je zmanjšati 
tveganje kibernetskih incidentov;

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) znatna stopnja zagotovila se nanaša 
na certifikat, izdan v evropski 
certifikacijski shemi za kibernetsko 

(b) stopnja zagotovila „znatno varno“
se nanaša na certifikat, izdan v evropski 
certifikacijski shemi za kibernetsko 
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varnost, ki zagotavlja znatno stopnjo 
zaupanja v navedene ali zagotavljane 
lastnosti izdelka ali storitve IKT v zvezi s 
kibernetsko varnostjo, in je opredeljena s 
sklici na zadevne tehnične specifikacije, 
standarde in postopke, vključno s 
tehničnim nadzorom, katerih namen je 
bistveno zmanjšati tveganje kibernetskih 
incidentov;

varnost, ki zagotavlja znatno stopnjo 
zaupanja v navedene ali zagotavljane 
lastnosti postopka, izdelka ali storitve IKT 
v zvezi s kibernetsko varnostjo, in je 
opredeljena s sklici na zadevne tehnične 
specifikacije, standarde in postopke, 
vključno s tehničnim nadzorom, katerih 
namen je bistveno zmanjšati tveganje 
kibernetskih incidentov;

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) visoka stopnja zagotovila se nanaša 
na certifikat, izdan v evropski 
certifikacijski shemi za kibernetsko 
varnost, ki zagotavlja višjo stopnjo 
zaupanja v navedene ali zagotavljane 
lastnosti izdelka ali storitve IKT v zvezi s 
kibernetsko varnostjo, kot jo imajo 
certifikati z znatno stopnjo zagotovila, in je 
opredeljena s sklici na zadevne tehnične 
specifikacije, standarde in postopke, 
vključno s tehničnim nadzorom, katerih 
namen je preprečiti kibernetske incidente.

(c) stopnja zagotovila „zelo varno“ se 
nanaša na certifikat, izdan v evropski 
certifikacijski shemi za kibernetsko 
varnost, ki zagotavlja višjo stopnjo 
zaupanja v navedene ali zagotavljane 
lastnosti postopka, izdelka ali storitve IKT 
v zvezi s kibernetsko varnostjo, kot jo 
imajo certifikati s stopnjo zagotovila
„znatno varno“, in je opredeljena s sklici 
na zadevne tehnične specifikacije, 
standarde in postopke, vključno s 
tehničnim nadzorom, katerih namen je 
preprečiti kibernetske incidente. To velja 
zlasti za izdelke in storitve, namenjene za 
to, da jih uporabljajo operaterji bistvenih 
storitev, kot so opredeljene v členu 4(4) 
Direktive 2016/1148/EU.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost vključuje naslednje 

1. Vsaka evropska certifikacijska 
shema za kibernetsko varnost vključuje 
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elemente: vsaj naslednje elemente, če je to potrebno:

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predmet urejanja in področje 
uporabe certificiranja, vključno z vrsto ali 
kategorijami zajetih izdelkov in storitev 
IKT;

(a) predmet urejanja in področje 
uporabe sheme certificiranja, vključno z
vsemi specifičnimi zajetimi sektorji in
vrsto ali kategorijami zajetih izdelkov in 
storitev IKT;

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podrobno specifikacijo zahtev glede 
kibernetske varnosti, glede na katere se 
ocenijo posamezni izdelki in storitve IKT, 
na primer s sklicem na standarde Unije ali 
mednarodne standarde ali tehnične 
specifikacije;

(b) podrobno specifikacijo zahtev glede 
kibernetske varnosti, glede na katere se 
ocenijo posamezni izdelki in storitve IKT, 
zlasti s sklicem na mednarodne, evropske
ali nacionalne standarde ali tehnične 
specifikacije;

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) podrobno specifikacijo, če 
odobreni certifikat velja samo za 
posamezen izdelek oziroma če se 
uporablja za nabor izdelkov, na primer 
različne verzije ali modele iste osnovne 
strukture izdelka;
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Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) navedbo o tem, ali je lastna izjava 
o skladnosti dovoljena v shemi, in veljavni 
postopek za ugotavljanje skladnosti ali 
lastno izjavo o skladnosti ali oboje;

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) ustrezno opredelitev zahtev glede 
certificiranja, da se certifikacija lahko 
vključi v proizvajalčeve sistematične 
postopke na področju kibernetske varnosti 
v fazi zasnove, razvoja in življenjskega 
cikla postopkov, izdelkov ali storitev IKT 
ali temelji na teh postopkih;

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) če shema zajema oznake ali znake, 
pogoje, pod katerimi se te oznake ali znaki 
lahko uporabijo;

(f) če shema zajema oznake ali znake, 
kot je na primer oznaka skladnosti EU na 
področju kibernetske varnosti, ki pomeni, 
da je postopek, izdelek ali storitev IKT 
skladna z merili sheme, pogoje, pod 
katerimi se te oznake ali znaki lahko 
uporabijo;

Predlog spremembe 86
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Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) če shema zajema nadzor, pravila za 
spremljanje skladnosti z zahtevami 
certifikatov, vključno z mehanizmi za 
dokazovanje stalnega izpolnjevanja 
določenih zahtev glede kibernetske 
varnosti;

(g) pravila za spremljanje skladnosti z 
zahtevami certifikatov, vključno z 
mehanizmi za dokazovanje stalnega 
izpolnjevanja določenih zahtev glede 
kibernetske varnosti, kot so, če je to 
potrebno in izvedljivo, obvezne 
posodobitve, nadgraditve ali popravki 
zadevnih postopkov, izdelkov ali storitev 
IKT;

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) pogoje za izdajo, ohranitev, 
nadaljevanje, razširitev in zmanjšanje 
področja uporabe certificiranja;

(h) pogoje za izdajo, ohranitev, 
nadaljevanje, podaljšanje, razširitev in 
zmanjšanje področja uporabe certificiranja;

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pravila glede posledic neskladnosti 
certificiranih izdelkov in storitev IKT s 
certifikacijskimi zahtevami;

(i) pravila glede posledic neskladnosti 
certificiranih izdelkov in storitev IKT s 
certifikacijskimi zahtevami ter splošne 
informacije o kaznih, kot je določeno v 
členu 54 te uredbe;

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka j
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) pravila glede tega, kako je treba 
predhodno neodkrite šibke točke izdelkov 
in storitev IKT na področju kibernetske 
varnosti prijaviti in obravnavati;

(j) pravila glede tega, kako je treba 
predhodno neodkrite šibke točke izdelkov 
in storitev IKT na področju kibernetske 
varnosti prijaviti in obravnavati, vključno z 
usklajenimi postopki razkrivanja šibkih 
točk;

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) opredelitev nacionalnih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost, ki zadeva isto vrsto ali kategorije 
izdelkov in storitev IKT;

(l) opredelitev nacionalnih ali 
mednarodnih certifikacijskih shem za 
kibernetsko varnost ali obstoječih 
mednarodnih sporazumov o vzajemnem 
priznavanju, ki zadeva isto vrsto ali 
kategorije izdelkov in storitev IKT;

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Article 47 – paragraph 1 – point m a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) najdaljši rok veljavnosti 
certifikatov;

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Article 47 – paragraph 1 – point m b (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(mb) pravila v zvezi s testiranjem 
odpornosti stopnje zagotovila „zelo 
varno“;
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Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar tako določa posebni akt 
Unije, se certificiranje na podlagi evropske 
certifikacijske sheme za kibernetsko 
varnost lahko uporabi za dokazovanje 
domneve o skladnosti z zahtevami 
navedenega akta.

3. Kadar tako določa posebni 
prihodnji akt Unije, se certificiranje na 
podlagi evropske certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost lahko uporabi za 
dokazovanje domneve o skladnosti z 
zahtevami navedenega akta.

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Certificiranje je prostovoljno, razen 
če je v pravu Unije določeno drugače.

2. Certificiranje na podlagi evropske 
certifikacijske sheme za kibernetsko 
varnost je obvezno za izdelke in storitve 
IKT z visokim inherentnim tveganjem, ki 
so posebej namenjeni za to, da jih 
uporabljajo operaterji bistvenih storitev, 
kot je opredeljeno v členu 4(4) Direktive 
2016/1148/EU. Za vse druge izdelke in 
storitve IKT je certificiranje prostovoljno, 
razen če je v pravu Unije določeno 
drugače.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski certifikat kibernetske 
varnosti v skladu s tem členom izdajo 
organi za ugotavljanje skladnosti iz 
člena 51 na podlagi meril, vključenih v 
evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost, sprejeto v skladu s 

3. Evropske certifikate kibernetske 
varnosti v skladu s tem členom izdajo 
organi za ugotavljanje skladnosti iz 
člena 51 na podlagi meril, vključenih v 
evropsko certifikacijsko shemo za 
kibernetsko varnost, sprejeto v skladu s 
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členom 44. členom 44.

Proizvajalci izdelka in ponudniki storitve 
lahko kot alternativo certificiranju, ki ga 
opravijo organi za ugotavljanje 
skladnosti, če zadevna shema to možnost 
dopušča, podajo lastno izjavo o skladnosti, 
v kateri izjavijo, da je postopek, izdelek ali 
storitev v skladu z merili certifikacijske 
sheme. V teh primerih proizvajalec 
izdelka ali ponudnik storitve na zahtevo 
predloži lastno izjavo o skladnosti 
nacionalnemu organu za nadzor nad 
certificiranjem, ki to zahteva, in agenciji 
ENISA.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in v 
ustrezno utemeljenih primerih lahko 
določena evropska shema za kibernetsko 
varnost določa, da lahko evropski certifikat 
kibernetske varnosti, ki izhaja iz te sheme, 
izda le javni organ. Tak javni organ je eden 
od naslednjih:

4. Z odstopanjem od odstavka 3 in v 
ustrezno utemeljenih primerih, kot so 
razlogi nacionalne varnosti, lahko 
določena evropska shema za certificiranje 
kibernetske varnosti določa, da lahko 
evropski certifikat kibernetske varnosti, ki 
izhaja iz te sheme, izda le javni organ. Tak 
javni organ je eden od naslednjih:

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Fizična ali pravna oseba, ki 
predloži svoje izdelke ali storitve IKT 
certifikacijskemu mehanizmu, organu za 
ugotavljanje skladnosti iz člena 51 predloži 
vse informacije, ki so potrebne za izvedbo 
certifikacijskega postopka.

5. Fizična ali pravna oseba, ki 
predloži svoje izdelke ali storitve IKT 
certifikacijskemu mehanizmu, organu za 
ugotavljanje skladnosti iz člena 51 predloži 
vse informacije, ki so potrebne za izvedbo 
certifikacijskega postopka, vključno z 
informacijami o kakršnih koli znanih 
šibkih točkah na področju varnosti.
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Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Certifikat se izda za obdobje največ 
treh let in se lahko pod enakimi pogoji 
podaljša, če so zadevne zahteve še vedno 
izpolnjene.

6. Certifikat se izda in ostane veljaven 
za najdaljše obdobje, določeno v vsaki 
evropski certifikacijski shemi in se lahko 
pod enakimi pogoji podaljša, če so zahteve 
te certifikacijske sheme, vključno z 
morebitnimi revidiranimi ali 
spremenjenimi zahtevami, še vedno 
izpolnjene.

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 48 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Certifikati ostanejo veljavni zlasti 
za vse nove različice postopka, izdelka ali 
storitve, pri katerih je glavni razlog za 
novo različico ta, da se popravijo ali 
drugače odpravijo znane ali morebitne 
šibke točke ali grožnje na področju 
varnosti.

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odstavek 3 
nacionalne certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost ter z njimi povezani 
postopki za izdelke in storitve IKT, ki jih 
zajema evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost, prenehajo učinkovati z 
datumom, določenim v izvedbenem aktu, 

1. Brez poseganja v odstavek 3 
nacionalne certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost ter z njimi povezani 
postopki za izdelke in storitve IKT, ki jih 
zajema evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost, prenehajo učinkovati z 
datumom, določenim v delegiranem aktu, 
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sprejetem v skladu s členom 44(4). 
Obstoječe nacionalne certifikacijske sheme 
za kibernetsko varnost ter z njimi povezani 
postopki za izdelke in storitve IKT, ki jih 
evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost ne zajema, še naprej
obstajajo.

sprejetem v skladu s členom 44(4). Da bi 
preprečili obstoj več vzporednih shem, 
Komisija spremlja skladnost s tem 
pododstavkom. Obstoječe nacionalne 
certifikacijske sheme za kibernetsko 
varnost ter z njimi povezani postopki za 
izdelke in storitve IKT, ki jih evropska 
certifikacijska shema za kibernetsko 
varnost ne zajema, še naprej obstajajo.

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Obstoječi certifikati, izdani na 
podlagi nacionalnih certifikacijskih shem 
za kibernetsko varnost, ostanejo veljavni 
do datuma izteka veljavnosti.

3. Obstoječi certifikati, izdani na 
podlagi nacionalnih certifikacijskih shem 
za kibernetsko varnost, ki jih zajema 
evropska certifikacijska shema za 
kibernetsko varnost, ostanejo veljavni do 
datuma izteka veljavnosti.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsak nacionalni organ za nadzor 
nad certificiranjem je glede svoje 
organizacije, odločitev o financiranju,
pravne strukture in sprejemanja odločitev 
neodvisen od subjektov, ki jih nadzoruje.

3. Vsak nacionalni organ za nadzor 
nad certificiranjem je glede svoje 
organizacije, odločitev o financiranju, 
pravne strukture in sprejemanja odločitev 
neodvisen od subjektov, ki jih nadzoruje, 
in ni organ za ugotavljanje skladnosti ali 
nacionalni akreditacijski organ.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 6 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spremljajo in izvršujejo uporabo 
določb iz tega naslova na nacionalni ravni 
ter nadzorujejo skladnost certifikatov, ki so 
jih izdali organi za ugotavljanje skladnosti 
s sedežem na njihovem ozemlju, z 
zahtevami iz tega naslova in ustrezne 
evropske certifikacijske sheme za 
kibernetsko varnost;

(a) spremljajo in izvršujejo uporabo 
določb iz tega naslova na nacionalni ravni 
ter nadzorujejo skladnost, v skladu s 
pravili, ki jih je sprejela evropska skupina 
za certificiranje kibernetske varnosti v 
skladu s točko (da) člena 53(3):

i) certifikatov, ki so jih izdali organi 
za ugotavljanje skladnosti s sedežem na 
njihovem ozemlju, in sicer za ugotavljanje 
skladnosti z zahtevami iz tega naslova in 
iz ustrezne evropske certifikacijske sheme 
za kibernetsko varnost; in

ii) lastnih izjav o skladnosti, 
predloženih v okviru sheme za postopke, 
izdelke ali storitve IKT;

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremljajo in nadzorujejo
dejavnosti organov za ugotavljanje 
skladnosti za namene te uredbe, tudi glede 
priglasitve organov za ugotavljanje 
skladnosti in s tem povezanih nalog iz 
člena 52 te uredbe;

(b) spremljajo, nadzorujejo in vsaj 
vsaki dve leti ocenijo dejavnosti organov 
za ugotavljanje skladnosti za namene te 
uredbe, tudi glede priglasitve organov za 
ugotavljanje skladnosti in s tem povezanih 
nalog iz člena 52 te uredbe;

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 6 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) obravnavajo pritožbe, ki jih vložijo 
fizične ali pravne osebe glede certifikatov, 
ki jih izdajo organi za ugotavljanje 
skladnosti s sedežem na njihovem ozemlju, 

(c) obravnavajo pritožbe, ki jih vložijo 
fizične ali pravne osebe glede certifikatov, 
ki jih izdajo organi za ugotavljanje 
skladnosti s sedežem na njihovem ozemlju, 
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v ustreznem obsegu preučijo vsebino 
pritožbe ter pritožnika v razumnem roku 
obvestijo o napredku in izidih preiskave;

ali glede predloženih lastnih izjav o 
skladnosti, v ustreznem obsegu preučijo 
vsebino pritožbe ter pritožnika v razumnem 
roku obvestijo o napredku in izidih 
preiskave;

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 6 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) evropski certifikacijski skupini za 
kibernetsko varnost in agenciji ENISA 
poročajo o ugotovitvah skladnosti iz 
točke (b);

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 6 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sodelujejo z ostalimi nacionalnimi 
organi za nadzor nad certificiranjem ali 
drugimi javnimi organi, med drugim tudi z 
izmenjavo informacij o morebitni 
neskladnosti izdelkov in storitev IKT z 
zahtevami iz te uredbe ali posebnih 
evropskih certifikacijskih shem za 
kibernetsko varnost;

(d) sodelujejo z ostalimi nacionalnimi 
organi za nadzor nad certificiranjem, 
nacionalnimi akreditacijskimi organi ali 
drugimi javnimi organi, med drugim tudi z 
izmenjavo informacij o morebitni 
neskladnosti izdelkov in storitev IKT z 
zahtevami iz te uredbe ali posebnih 
evropskih certifikacijskih shem za 
kibernetsko varnost, vključno s 
podajanjem zavajajočih, lažnih ali 
goljufivih zahtevkov za certificiranje;

Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 7 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) da odvzame akreditacijo organom 
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za ugotavljanje skladnosti, ki ne 
upoštevajo te uredbe;

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 7 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) v skladu z nacionalnim pravom 
odvzame certifikate, ki niso skladni s to 
uredbo ali evropsko certifikacijsko shemo 
za kibernetsko varnost;

(e) v skladu z nacionalnim pravom 
odvzame certifikate, ki niso skladni s to 
uredbo ali evropsko certifikacijsko shemo 
za kibernetsko varnost, ter o tem ustrezno 
obvesti nacionalne akreditacijske organe;

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 7 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) predlaga strokovnjake agencije 
ENISA, ki bi lahko sodelovali v 
posvetovalni skupini strokovnjakov 
zainteresiranih strani iz člena 44(2).

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 8 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija za namen te izmenjave zagotovi 
splošni elektronski sistem informacijske 
podpore.

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 50 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 50a

Medsebojni strokovni pregled

1. Za nacionalne organe za nadzor 
nad certificiranjem se bodo izvajali 
medsebojni strokovni pregledi vseh 
dejavnosti, ki jih izvajajo v skladu s 
členom 50 te uredbe.

2. Medsebojni strokovni pregled 
zajema ocenjevanje postopkov, ki jih 
uporabljajo nacionalni organi za nadzor 
nad certificiranjem, zlasti postopkov za 
preverjanje skladnosti izdelkov, za katere 
se uporablja certificiranje kibernetske 
varnosti, strokovne usposobljenosti 
osebja, pravilnosti pregledov in 
metodologije inšpekcij ter točnosti 
rezultatov. Pri medsebojnem strokovnem 
pregledu se oceni tudi, ali ima zadevni 
nacionalni organ za nadzor nad 
certificiranjem dovolj sredstev za ustrezno 
izvajanje svojih dolžnosti, kot je določeno 
v členu 50(4).

3. Medsebojni strokovni pregled 
nacionalnega organa za nadzor nad 
certificiranjem opravita dva nacionalna 
organa za nadzor nad certificiranjem iz 
drugih držav članic in Komisija, opravi pa 
se vsaj vsakih pet let. Agencija ENISA 
lahko sodeluje pri medsebojnem 
strokovnem pregledu in se o svojem 
sodelovanju odloči na podlagi analize 
ocene tveganj.

4. Komisija je v skladu s členom 55a 
pristojna za sprejemanje delegiranih 
aktov, da bi določila načrt medsebojnih 
strokovnih pregledov, ki pokriva vsaj 
petletno obdobje, ter opredelila merila v 
zvezi s sestavo skupine za medsebojni 
strokovni pregled, zanj uporabljeno 
metodologijo, roke, pogostnost in druge 
naloge, povezane z njimi. Komisija pri 
sprejemanju delegiranih aktov ustrezno 
upošteva ugotovitve skupine za 
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kibernetsko varnost.

5. Izid medsebojnega strokovnega 
pregleda prouči skupina za kibernetsko 
varnost. Agencija ENISA pripravi 
povzetek in ga objavi.

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Če se proizvajalci odločijo za 
lastno izjavo o skladnosti v skladu s 
členom 48(3), organ za ugotavljanje 
skladnosti sprejme dodatne ukrepe za 
preverjanje notranjih postopkov, ki jih 
uporablja proizvajalec, da zagotovi 
skladnost izdelka in/ali storitve z 
zahtevami evropske certifikacijske sheme 
za kibernetsko varnost.

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) sprejme zavezujoča pravila, ki 
določajo pogostost preverjanja certifikatov 
s strani nacionalnih organov za nadzor 
nad certificiranjem in lastnimi izjavami o 
skladnosti ter merila, razsežnost in obseg 
teh preverjanj, pa tudi skupna pravila in 
standarde za poročanje v skladu s 
členom 50(6);

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prouči zadevni razvoj na področju 
certificiranja kibernetske varnosti in 
izmenjuje primere dobrih praks na 
področju certifikacijskih shem za 
kibernetsko varnost;

(e) prouči zadevni razvoj na področju 
certificiranja kibernetske varnosti in 
izmenjuje informacije in primere dobrih 
praks na področju certifikacijskih shem za 
kibernetsko varnost;

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) izmenja najboljše prakse v zvezi s 
preiskavami organov za ugotavljanje 
skladnosti, imetniki evropskega certifikata 
kibernetske varnosti in proizvajalci ter 
ponudniki storitev, ki so predložili lastno 
izjavo o skladnosti;

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) pospešuje uskladitev evropskih 
certifikacijskih shem za kibernetsko 
varnost z mednarodno priznanimi 
standardi in po potrebi priporoči agenciji 
ENISA, na katerih področjih naj sodeluje 
z ustreznimi mednarodnimi in evropskimi 
organizacijami za standardizacijo, da bi 
odpravila pomanjkljivosti ali vrzeli v 
mednarodno priznanih standardih;

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 3 – točka f c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) pri oblikovanju delovnega 
programa iz člena 43a svetuje agenciji 
ENISA o prednostnem seznamu izdelkov 
in storitev IKT, za katere je po njenem 
mnenju potrebna evropska certifikacijska 
shema za kibernetsko varnost;

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija ENISA zagotovi, da se dnevni 
red, zapisnik in seznam sprejetih odločitev 
zabeležijo ter da se ti dokumenti po 
vsakem srečanju skupine javno objavijo 
na spletni strani agencije ENISA.

Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 55a

Izvajanje prenosa pooblastila

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 44(4) in 50a(4) se prenese 
na Komisijo za obdobje petih let od 
[datum začetka veljavnosti temeljnega 
zakonodajnega akta]. Komisija najpozneje 
devet mesecev pred koncem petletnega 
obdobja pripravi poročilo v zvezi s 
prenosom pooblastila. Prenos pooblastila 
se samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
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vsakega obdobja.

Prenos pooblastila iz člena 44(4) in 50a(4) 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 
preneha veljati prenos pooblastila iz 
navedenega sklepa. Preklic začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Komisija se pred sprejetjem delegiranega 
akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih 
imenujejo države članice, v skladu z 
načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši 
pripravi zakonodaje.

Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o njem sočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
44(4) ali 50a(4), začne veljati le, če mu 
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje v roku dveh mesecev od 
uradnega obvestila Evropskemu 
parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za [dva meseca].
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