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EPA 98-VII, EU U 577

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 44. seji, 22. 10. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti
omrežij in informacij v Uniji – Revidirano besedilo, EPA 98-VII, EU U 577
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 44. seji, 22.10.2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omreţij
in informacij v Uniji – Revidirano besedilo, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi
prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado
Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in
107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podal Marjan Turk, generalni direktor Direktorata za
informacijsko druţbo na Ministrstvu za izobraţevanje, znanost in šport. Obrazloţil je
namen predlagane direktive, predstavil predlog stališča RS ter odgovoril na
zastavljena vprašanja članov komisije. Povedal je, da imajo omreţja in informacijski
sistemi ključno vlogo pri čezmejnem pretoku blaga, storitev in oseb. Zaradi
čeznacionalne razseţnosti, sta odpornost in stabilnost varnosti omreţij in informacij
ključnega pomena za nemoteno delovanje notranjega trga. Glavne določbe predloga
direktive vsebujejo zahtevo, da vse drţave članice zagotovijo minimalno raven
nacionalnih zmogljivosti tako, da imenujejo organe, pristojne za varnost omreţij in
informacij, ustanovijo skupine za odzivanje na računalniške groţnje ter sprejmejo
ustrezne nacionalne strategije. Nadalje se pričakuje izmenjava informacij med
drţavami članicami v okviru mreţe, usklajena opozorila o incidentih na področju
kibernetske varnosti, razvoj kulture obvladovanja tveganja in izmenjava informacij
med zasebnim in javnim sektorjem.
V nadaljevanju je pojasnil, da se Slovenija strinja s cilji in namenom predlagane
direktive, saj ocenjuje, da ustrezno in celostno naslavlja problematiko varnosti
omreţij in informacij v Evropski uniji. Pri tem se zaveda, da morajo biti določbe
predloga direktive dovolj proţne, da bodo drţavam članicam omogočale, da ohranijo
obstoječe strukture in se izognejo prekomernim bremenom. Slovenija si bo tudi
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prizadevala v nadaljnjem postopku obravnave, da bodo konkretne rešitve še
izboljšane z vidika njihove izvedljivosti in jasnosti.
Člani komisije ugotavljajo, da lani sprejeta Strategija za kibernetsko varnost
predstavlja celostno vizijo EU, kako najučinkoviteje preprečiti kibernetske motnje in
napade ter se z njimi soočiti. Tako naj bi se spodbujale evropske vrednote svobode
in demokracije ter zagotovil nemoten razvoj digitalnega gospodarstva. Predlagana
direktiva je ključni del splošne strategije, v skladu s katero bodo morale vse drţave
članice zagotoviti varno in zaupanja vredno digitalno okolje po vsej EU.
Člani komisije podpirajo cilj predlagane direktive, ki naj zagotovi visoko skupno raven
varnosti omreţij in informacij ter v poslovnih sektorjih in drţavah članicah doseţe
skladen pristop na tem področju. Pomembno je zagotoviti, da je notranji trg varno
okolje za poslovanje in da imajo drţave članice v primeru incidenta na področju
kibernetske varnosti, zagotovljeno določeno minimalno raven pripravljenosti.
Člani komisije se zavedajo, da postajajo kibernetske groţnje kompleksnejše in
napadi pogostejši, zato je ključno, da odgovorni posamezniki in institucije prepoznajo
ta vidik kot izredno pomemben. Brezmejna narava kibernetskih groţenj zahteva
premagovanje razlik v nacionalnih pristopih ter terja okrepljeno vlogo mednarodnih
institucij. Ocenjujejo, da je potrebno področje kibernetskega ogroţanja omreţij
podrobneje preučevati ter neprestano spremljati njihov razvoj. Zato izpostavljajo
ukrepe EU, ki si je zaradi brezmejne narave kibernetskih groţenj zadala cilj
premagati razlike v nacionalnih pristopih na področju varnosti ter okrepiti vlogo
evropskih institucij. Podpirajo predlog, da drţave članice sprejmejo strategijo za
varnost omreţij in informacij ter določijo ustrezen nacionalni organ, ki bi prevzel
krovno vlogo pri zagotavljanju kibernetske varnosti, z njim pa bi se povezale
obstoječe zmogljivosti v drţavi.
Člani komisije opozarjajo, da je Drţavni svet RS konec septembra letos gostil
nacionalni strokovni posvet z naslovom »Kibernetska varnost imperativ in pogoj za
zagotavljanje nacionalne varnosti«, ki je bil namenjen iskanju rešitev in odgovorov o
potrebnosti sprejema ustrezne strategije na področju zagotavljanja kibernetske
varnosti v RS.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omreţij
in informacij v Uniji – Revidirano besedilo.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec.
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