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Odgovori predsednika usmerjevalnega odbora CERT-EU, skupine CERT-EU in 
agencije ENISA na posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o 
kibernetski varnosti institucij, organov in agencij EU 
 

1. Povzetek 
Glede na nenehno razvijajoče se okolje kibernetskih groženj je kibernetska varnost postala 

izjemno pomembno in ključno področje za institucije, organe in agencije EU, ki so v zadnjih 

letih vedno pogostejša tarča zelo izpopolnjenih kibernetskih napadov. Agencija ENISA in 

skupina CERT-EU lahko v okviru svojih pooblastil zagotovita dragoceno podporo evropskim 

institucijam, organom in agencijam na področju kibernetske varnosti na različnih ravneh. 
Predlog Evropske komisije za uredbo o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v 

institucijah, organih in agencijah EU je v tem okviru ključni instrument, ki ga močno podpirajo 

agencija ENISA, skupina CERT-EU in predsednik usmerjevalnega odbora CERT-EU. 

 
V ta namen pozdravljajo posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o kibernetski 

varnosti institucij, organov in agencij EU, ki prihaja v ravno pravem času, da se obravnava 

njihova raven pripravljenosti kot celote. V poročilu so jasno navedene osrednje vloge, ki jih 

lahko agencija ENISA in skupina CERT-EU imata na tem področju. V njem so opisane tudi 
potrebe po dodatnih virih in konkretnih ukrepih, ki so posebej usmerjeni v izboljšanje položaja 

institucij, organov in agencij EU na področju kibernetske varnosti. 

 
S tem razumevanjem agencija ENISA, skupina CERT-EU in predsednik usmerjevalnega odbora 

CERT-EU podpirajo ključne ugotovitve in priporočila iz poročila, ki so usklajena tudi z 

zakonodajnimi predlogi Evropske komisije na področju kibernetske varnosti in varnosti 

informacij v institucijah, organih in agencijah EU. 

 
Namen pripomb v naslednjem odstavku je podati nekaj dodatnih pojasnil glede nekaterih 

področij poročila, zlasti v zvezi z zadevnim delom, ki sta ga že opravila agencija ENISA in/ali 

skupina CERT-EU, ter predvidenimi ukrepi, ki sta jih načrtovali, zlasti na področjih krepitve 

zmogljivosti institucij, organov in agencij EU. Kar zadeva priporočila, agencija ENISA in 

skupina CERT-EU sprejemata priporočilo 3 (Povečanje osredotočenosti skupine CERT-EU in 

agencije ENISA na manj razvite institucije, organe in agencije EU), ki je posebej naslovljeno na 

ta dva subjekta. 
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2. Glavne ugotovitve 
Agencija ENISA in skupina CERT-EU podpirata ključne ugotovitve Sodišča. Glede na navedeno 

so v nadaljevanju podana nekatera dodatna pojasnila, zlasti v zvezi z obstoječimi ukrepi, ki sta 

jih že sprejeli agencija ENISA in/ali skupina CERT-EU, ter načrti, ki so že bili pripravljeni za 

prihodnje dejavnosti. 

 
Odstavek 49 

V zvezi z uradno zahtevo, ki jo je Svetovalni odbor za IKT (ICTAC) poslal predsedniku 
usmerjevalnega odbora CERT-EU glede glasovalnih pravic v odboru, želimo pojasniti 
naslednje: 

 
Glede na precejšnje režijske stroške, ki bi nastali zaradi pregleda sedanjega 

medinstitucionalnega sporazuma, in dejstvo, da je s tekočim delom v zvezi z uredbo o ukrepih 
za visoko skupno raven kibernetske varnosti v institucijah, organih in agencijah Unije 

zastopanje decentraliziranih agencij že obravnavano, je bilo dogovorjeno, da se zadeva 

dolgoročno formalno uredi z uredbo. Kot je potrdil predsednik, se bodo do takrat sedanje 
prakse nadaljevale, predstavniki Svetovalnega odbora za IKT pa bodo še vedno dobrodošli, da 

izrazijo svoje stališče in se njihova mnenja čim bolj dobroverno upoštevajo. 

 
Odstavek 66 

Agencija ENISA je konec leta 2021 pripravila akcijski načrt za vaje na področju kibernetske 

varnosti, ki posebej vključuje institucije, organe in agencije EU. Ustrezen akcijski načrt 

usposabljanja za institucije, organe in agencije EU bo predložen v prvem četrtletju leta 2022. 

 
Okvir 3 
Čeprav agencija ENISA ni izrecno navedena kot operativni izložek, zagotavlja operativno 

podporo različnim institucijam, organom in agencijam EU ter sodeluje z njimi na podlagi 

njihovih zahtev. Tako je v skladu s ciljem 2.2 Podpora izvajanju politike Evropske unije prejela 
naslednje zahteve: 

 
• Evropska centralna banka je zaprosila za podporo pri razvoju okvira Eurosistema za 

testiranje rdeče ekipe. 
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• Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je zaprosila za podporo pri razvoju ciljev 
Evropskega centra za kibernetsko varnost v letalstvu, ozaveščanju o kibernetski varnosti 
in sektorskem izvajanju direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov. 

• Agencija Evropske unije za železnice je zaprosila za podporo pri izvajanju direktive o 

varnosti omrežij in informacijskih sistemov v železniškem sektorju, zlasti pri razvoju 

sektorskega centra za izmenjavo in analizo informacij (ISAC) za upravljavce 

infrastrukture in prevoznike v železniškem prometu, pa tudi pri krepitvi zmogljivosti (z 

organizacijo usposabljanja in srečanj za ozaveščanje). 
• Agencija ENISA je podprla Agencijo Evropske unije za operativno upravljanje 

obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu‑LISA) pri 
njenih prizadevanjih za boljše poznavanje kibernetske varnosti in neprekinjenega 

poslovanja. Agencija ENISA je zlasti zagotovila svoje strokovno znanje pri organizaciji 
vaj in razvoju scenarijev ter agenciji eu-LISA ponudila popolnoma razvito platformo za 

kibernetske vaje (CEP) agencije ENISA, da bi organizirala vajo pripravljenosti za enega 

od ključnih informacijskih sistemov Evropske unije. 

 
Poleg tega od leta 2019, da bi podprla direktivo o varnosti omrežij in informacijskih sistemov, 

dejavno sodeluje z institucijami, organi in agencijami EU (npr. ERA, EMSA, EASA, ACER) na 

področju dejavnosti za krepitev znanja in ozaveščanje o kibernetski varnosti za posamezne 

sektorje ter povezanih sektorskih političnih pobud za kibernetsko varnost. 

 
Odstavek 71 

Agencija ENISA je leta 2021 pripravila specializirano usposabljanje o tem, kako vzpostaviti 

program ozaveščanja in uporabljati simulacijske vaje, s posebnim poudarkom na institucijah, 

organih in agencijah EU, ki bo izvedeno v letu 2022. Agencija ENISA in skupina CERT-EU bosta 

v okviru strukturnega sodelovanja v letu 2022 zagotovili tudi skupna usposabljanja za 

institucije, organe in agencije EU. 

 
Odstavek 72 

Opozoriti je treba, da imajo vaje agencije ENISA na področju kibernetske varnosti širok obseg 

in širšo javnost, kar vključuje tudi institucije, organe in agencije EU. S tem pristopom bi 

zadovoljili tudi potrebam institucij, organov in agencij EU, saj imajo lahko ti velike koristi od 
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tovrstnih vaj s predstavniki držav članic. Omeniti je treba, da agencija ENISA od leta 2016 v 

vaje v okviru Cyber Europe pod vodstvom CERT-EU, ki je namenski načrtovalec v tej sestavi, 

vključuje tehnično osebje institucij, organov in agencij EU. Kot nadaljevanje teh prizadevanj 

namerava agencija ENISA v svoji strategiji vaj za leto 2022 v okviru dejavnosti krepitve 

zmogljivosti promovirati nov sklop vaj, ki bo na voljo s podporo skupine CERT-EU, da bi 

institucijam, organom in agencijam EU omogočila usposabljanje o izvedbi samoocenjevanja. 

 

3. Zaključki in priporočila 
Agencija ENISA in skupina CERT-EU sprejemata priporočilo 3 (Povečanje osredotočenosti 

skupine CERT-EU in agencije ENISA na manj razvite institucije, organe in agencije EU), ki je 

posebej naslovljeno na ta dva subjekta. 
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