Skup alata
za kibersigurnost
u prometu
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Uvod
Glavna uprava Europske komisije za mobilnost i promet (GU
MOVE) ugovorila je razvoj ovog skupa alata za povećanje
informiranosti i pripravnosti dionika u prometu u vezi
s kiberprijetnjama. U daljnjem tekstu iznose se informacije
koje omogućuju razumijevanje kiberprijetnji i ublažavanje
njihova učinka na usluge, sustave i operacije u prometu. Ovaj
skup alata strukturiran je tako da, ovisno o izboru korisnika,
pruža relevantne informacije za različite dionike u području
prometa:

Poveznice povezuju različite dijelove koji čine skup alata
i olakšavaju informiranje prilagođeno konkretnim profilima
dionika u području prometa.
Prakse navedene u ovom skupu alata samo su
savjetodavne prirode. Nijedna navedena preporuka nije
obvezujuća ni obvezna. Osim toga, ovaj skup alata ne
predstavlja formalna stajališta Europske komisije i nije
namijenjen osiguravanju usklađivanja s postojećim ili
budućim zakonodavstvom EU-a.

■ sve prometno osoblje (davanje općih informacija
i smjernica)
■ donositelje odluka o kibersigurnosti u području prometa
u različitim vrstama prijevoza.
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Profili za informiranje
o kibersigurnosti
Profil I.: sve prometno osoblje. Prvi put namijenjen je
cjelokupnom osoblju prijevoznih organizacija, od osoblja koje pruža
usluge prijevoza do administrativnog osoblja. U okviru njega pružaju
se smjernice koje pridonose boljem razumijevanju i informiranosti
o najčešćim kiberprijetnjama usmjerenima na usluge i sustave
prijevoza. Osim toga, u njemu se navode primjeri dobre prakse
u području kibersigurnosti koji pokazuju kako se suprotstaviti
mogućim kiberprijetnjama, među ostalim prepoznavanjem takvih
prijetnji, obavještavanjem o njima i njihovim ublažavanjem.
Profil II.: donositelji odluka o kibersigurnosti u području
prometa. Drugi put namijenjen je osoblju nadležnom za donošenje
odluka o kibersigurnosti u prijevoznim organizacijama. U okviru tog
puta ističu se primjeri dobre prakse prilagođeni različitim vrstama
prijevoza kako bi se povećala razina kibersigurnosti prijevoznih
organizacija. Konkretno, u njemu se navode primjeri dobre prakse
kako bi se utvrdile nove kiberprijetnje usmjerene na prijevozne
organizacije, pružila zaštita od tih prijetnji, otkrivalo ih se i odgovorilo
na njih.
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Skup alata
za kibersigurnost
u prometu
Okruženje prijetnji
u prijevozu
Nove kiberprijetnje koje utječu na različite vrste
prijevoza

Profili informiranja
o kibersigurnosti
Alternativni putovi za informiranje o kibersigurnosti
usmjereni na različite profile dionika u području
prometa
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/ Okruženje prijetnji u prijevozu

Okruženje
prijetnji
u prijevozu
Okruženje kiberprijetnji dinamično je i stalno se razvija. Međutim,
moguće je utvrditi kiberprijetnje s kojima se suočavaju sve vrste
prijevoza pri radu usluga i sustava.
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/ Okruženje prijetnji u prijevozu

Akteri prijetnje
Pojedinci ili organizacije koji mogu utjecati
na sigurnost i zaštitu usluga i sustava
prijevoza

Nove
kiberprijetnje
Odabrane kiberprijetnje koje potencijalno
mogu predstavljati sredstva za napad
koja utječu na sigurnost i zaštitu usluga
i sustava prijevoza
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Akteri prijetnje
Pojedinci ili organizacije mogu namjerno ili nenamjerno
razotkriti i iskorištavati slabe točke koje mogu prouzročiti
incidente i utjecati na pružatelje usluga prijevoza, uključujući
njihovu sigurnost, zaštitu, poslovanje, financije i ugled.
Počinitelji prijetnji uključuju, među ostalim, skupine koje
sponzoriraju države, kiberkriminalce, kiberteroriste, haktiviste,
hakere (uključujući hakere amatere (eng. script kiddies))
i upućene osobe (uključujući povlaštene upućene osobe).
Najznačajniji zlonamjerni akteri čije je djelovanje namjerno
usmjereno na prijevozne organizacije jesu kiberkriminalci,
upućene osobe, nacionalne države i skupine koje
sponzorira država.
Kiberkriminalci i slični izvode napade velikih razmjera
i često to rade kako bi ostvarili novčanu korist.
Upućene osobe upoznate su s posebnostima organizacija
za koje rade i često su svjesne teško primjetnih sigurnosnih

slabih točaka. Takvi akteri mogu uključivati nezadovoljne
zaposlenike, dobavljače i pojedinačne izvođače.
S obzirom na to da se globalne geopolitičke napetosti
pojačavaju, nacionalne države i skupine koje sponzorira
država usmjerene su na dugoročne strateške ciljeve.
Često se pokušavaju sakriti u dubini sustava organizacija
i prikupljati osjetljive informacije. Nakon što uspostave
uporište u sustavima, napadači koje sponzoriraju države
nastoje doći u položaj s kojeg mogu prouzrokovati najveću
moguću štetu. Na primjer, mogu iskoristiti mrežne veze
organizacija u koje su se infiltrirali kako bi se usmjerili na
sustave drugih organizacija.
Ostali akteri prijetnji uključuju upućene osobe koje
mogu nenamjerno ili slučajno izvršiti radnje koje dovode
do kibersigurnosnih događaja i, u najgorem slučaju,
kiberincidenata koji utječu na sigurnost i zaštitu usluga
prijevoza.

07/47

/ Okruženje prijetnji u prijevozu

Nove kiberprijetnje
Postoji znatan broj kiberprijetnji usmjerenih na promet:
distribuirani napadi uskraćivanjem usluga,
uskraćivanje usluga, krađa podataka, širenje
zlonamjernog softvera, phishing, manipulacija
softverom, neovlašteni pristup, destruktivni napadi,
krivotvorenje ili zaobilaženje procesa odlučivanja operatera
sigurnosti, maskiranje identiteta, zlouporaba ovlaštenja za
pristup, socijalni inženjering, promjena izgleda internetske
stranice, prisluškivanje, zlouporaba imovine i manipulacija
hardverom.
Na temelju opsežnog istraživanja javno dostupne
dokumentacije i razgovora sa stručnjacima, najopasnije
su nove kiberprijetnje koje utječu na promet sljedeće:
zlonamjerni softver, (distribuirani) napadi uskraćivanjem
usluga, neovlašteni pristup i krađa te manipulacija
softverom.
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/ Okruženje prijetnji u prijevozu

Prijetnja #1:
Zlonamjerni
softver
Zlonamjerni softver koji
može utjecati na pojedince ili
organizacije u različitim vrstama
prijevoza

Prijetnja #2:
(Distribuirani)
napadi
uskraćivanjem
usluga

Prijetnja #3:
Neovlašteni
pristup i krađa

Prijetnja #4:
Manipulacija
softverom

Neovlašteni pristup, prisvajanje
i iskorištavanje ključne imovine

Kibernapadi na softver kako bi se
izmijenilo njegovo ponašanje i izveli
specifični napadi

Kibernapadi kojima se pojedincima
ili organizacijama onemogućuje
pristup relevantnim uslugama
i resursima prijevoza
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Prijetnja #1: Zlonamjerni
softver
Zlonamjerni softver sastoji se od zlonamjerne programske
opreme koja može uključivati različite vrste softverskih
aplikacija kao što su virusi, trojanski konji, računalni crvi,
ucjenjivački softveri, rudari kriptovaluta ili svaki softver koji
može imati potencijalno štetne učinke na organizacije ili
pojedince u različitim vrstama prijevoza.
Sprečavanje širenja zlonamjernog softvera osmišljenog za
namjerno oštećivanje računala, poslužitelja, klijenata, mreža
ili svih njih jedan je od glavnih prioriteta kibersigurnosti
u svim vrstama prijevoza. Tipično sredstvo napada može
uključivati slanje phishing e-poruka zaposlenicima. Druga
sredstva napada mogu uključivati različite i sofisticirane
strategije socijalnog inženjeringa, kao što je priključivanje

USB uređaja u ulaz (npr. pri punjenju mobilnog telefona).
Klikom na poveznice u sumnjivim porukama e-pošte ili
otvaranjem privitaka datoteka korisnik može nesvjesno
instalirati softver ili svjesno ugroziti usluge i resurse
prijevozne organizacije.
Na primjer, kibernapad ucjenjivačkog softvera WannaCry
zahvatio je više od 150 zemalja i zarazio više od 230 000
sustava. To je uključivalo ucjenjivački softver koji se obično
širi putem phishing e-poruka koje sadržavaju zlonamjerne
privitke ili poveznice. U toj se vrsti napada socijalni
inženjering zlonamjerno upotrebljava kako bi naveo korisnike
sustava da instaliraju (ili aktiviraju) određeni zlonamjerni
softver.
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Prijetnja #2:
(Distribuirani) napadi
uskraćivanjem usluga
Distribuirani napadi uskraćivanjem usluga i napadi
uskraćivanjem usluga utječu na dostupnost i pristupačnost
podataka, usluga, sustava i drugih resursa. Te vrste napada
mogu različito trajati i mogu istodobno biti usmjerene na
više usluga ili sustava. Distribuirani napadi uskraćivanjem
usluga upotrebljavaju više sustava (ili kanala napada)
kako bi doveli do preopterećenja zahtjevima ciljne usluge
ili sustava. Uspješni napadi utječu na sposobnost usluge
i sustava za obradu neočekivane količine zahtjeva. To dovodi
do uskraćivanja pristupa uslugama i resursima.
Valja istaknuti da se zahvaćene usluge i sustavi koji
pripadaju prijevoznim organizacijama mogu koristiti kako bi
se izvršili distribuirani napadi uskraćivanjem usluga i napadi
uskraćivanjem usluga usmjereni na određene sustave
tijekom rada ili druge organizacije.
Na primjer, meta mogu biti korporativni informacijski
sustavi (kao što su osobna računala i uređaji) kako bi
se pristupilo operativnim tehnologijama koje mogu biti

povezane s internetom ili pristupnim mrežama radi
prijenosa operativnih podataka. Veze između različitih
sustava i mreža (kao što su korporativne mreže, operativne
tehnologije i pristupi za potrebe održavanja na daljinu)
mogu predstavljati slabe točke koje se mogu iskoristiti
za izvođenje distribuiranih napada uskraćivanjem usluga
i napada uskraćivanjem usluga na ključne usluge i sustave
prijevoza. Na primjer, distribuirani napadi uskraćivanjem
usluga i napadi uskraćivanjem usluga mogu iskoristiti
zajedničke mrežne i komunikacijske protokole, kao što je
dinamičko otkrivanje web-usluga (WS-Discovery) koje uređaji
interneta stvari mogu upotrijebiti za automatsko otkrivanje
svakog čvora na lokalnim računalnim mrežama (LAN). Ako
uređaji interneta stvari predstavljaju slabe točke, napadači
ih mogu iskoristiti kako bi otkrili druge povezane uređaje
i izvršili distribuirane napade uskraćivanjem usluga i napade
uskraćivanjem usluga.
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Prijetnja #3: Neovlašteni
pristup i krađa
Akteri prijetnji mogu pokušati dobiti logički ili fizički pristup mreži,
sustavu, aplikaciji, podacima ili drugom resursu bez dopuštenja
kako bi proveli zlonamjerne aktivnosti, uključujući krađu osjetljivih
podataka ili resursa (uključujući fizičke resurse).
Prijetnje povezane s neovlaštenim pristupom i krađama usmjerene
su na povjerljivu i vlasničku imovinu (uključujući osobne identitete,
sigurnosne podatke za povlaštene račune, sustave i druge vrste
povjerljivih i zaštićenih informacija). Te prijetnje mogu iskoristiti
slabe točke sustava i pojedince koji nisu svjesni da otkrivaju
osjetljive podatke kao što su sigurnosni podaci (npr. korisničko
ime, lozinka itd.) ili osobni podaci (npr. adresa e-pošte, osobni
identifikacijski broj itd.).
Kad je riječ o neovlaštenom pristupu, krađa identiteta nezakonita je
upotreba osobnih podataka ili jedinstvenih identifikatora kako bi se
imitirale osobe ili usluge i sustavi radi dobivanja pristupa privatnim
ili vlasničkim resursima (npr. uključujući financijske i fizičke resurse).
Takve kibersigurnosne prijetnje mogu biti usmjerene i na fizičku
imovinu u svim vrstama prijevoza.
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/ Okruženje prijetnji u prijevozu

Prijetnja #4: Manipulacija
softverom
Pogrešne konfiguracije i manipulacije softverom i povezanim
sustavima ili komponentama mogu izravno utjecati na razinu
sigurnosti usluga i sustava prijevoza.
Kibernapadi u kojima se upotrebljava manipulacija softverom
mijenjaju postavke softvera ili utječu na cjelovitost podataka
kako bi promijenili ponašanje sustava i usluga. Napadači
mogu namjerno manipulirati softverom (ili njegovim dijelom)
kako bi stekli kontrolu (npr. dobivanje neovlaštenog pristupa,
sprečavanje ovlaštenih pojedinaca ili sustava da pristupe
potrebnim resursima, prikupljanje osjetljivih informacija,
promjena funkcionalnog ponašanja itd.) nad osjetljivom
imovinom.

Na primjer, meta napadača mogu biti komunikacijski kanali
proizvođača koje upotrebljavaju kako bi učitali ažuriranja
zlonamjernog softvera na operativne usluge i sustave
(uključujući operativne tehnologije). Napadač upotrebljava
kompromitirane sigurnosne podatke za pristup sigurnom
mrežnom sučelju za održavanje na daljinu kako bi instalirao
manipulirani softver i dodatno ugrozio druge dostupne
usluge i sustave. Napadač instalira manipulirani softver koji
dodatno ugrožava ciljane usluge i sustave ili napada druge
povezane usluge ili sustave.
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Profili za
informiranje
o kibersigurnosti
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Profil I.: sve
prometno osoblje
Prvi put namijenjen je svem osoblju
prijevoznih organizacija, od operativnog
do administrativnog osoblja. U okviru tog
puta pružaju se smjernice koje pridonose
boljem razumijevanju i informiranosti
o najčešćim kiberprijetnjama usmjerenima
na usluge prijevoza. U njemu se navode
i primjeri dobre prakse u području
kibersigurnosti, koji pokazuju kako se
suprotstaviti mogućim kiberprijetnjama,
među ostalim prepoznavanjem takvih
prijetnji, obavještavanjem o njima i njihovim
ublažavanjem. Taj je put zajednički za sve
vrste prijevoza.

Profil II.:
donositelji odluka
o kibersigurnosti
u prometu
Drugi put usmjeren je na osoblje nadležno
za donošenje odluka o sigurnosti
ili kibersigurnosti u prijevoznim
organizacijama. U okviru tog puta navode se
primjeri dobre prakse prilagođeni različitim
vrstama prijevoza. U njemu se navode
primjeri dobre prakse za prepoznavanje
novih kibersigurnosnih prijetnji usmjerenih
na prijevozne organizacije, zaštitu od tih
prijetnji, njihovo otkrivanje i odgovor na njih.
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Profil I.: sve
prometno
osoblje
Prvi put namijenjen je svem osoblju prijevoznih organizacija,
od operativnog do administrativnog osoblja. U okviru njega
pružaju se smjernice koje pridonose boljem razumijevanju
i informiranosti o najčešćim kiberprijetnjama usmjerenima na usluge
prijevoza. U njemu se navode i primjeri dobre prakse u području
kibersigurnosti, koji pokazuju kako se suprotstaviti mogućim
kiberprijetnjama, među ostalim prepoznavanjem takvih prijetnji,
obavještavanjem o njima i njihovim ublažavanjem.
U ovom se dijelu navode preporučene prakse i korisni savjeti koji su
relevantni za sve vrste prijevoza.
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Primjeri dobre prakse
za borbu protiv
zlonamjernog softvera
Možete pridonijeti zaštiti svoje organizacije tako da
primjenjujete primjere dobre prakse za prepoznavanje
zlonamjernog softvera i sprečavanje njegova širenja,
među ostalim tako da:
■ pridržavate se sigurnosnih politika kao što su
skeniranje medija za pohranu i datoteka radi otkrivanja
virusa, izbjegavanje otvaranja i slanja određenih vrsta
datoteka (npr. izvršne datoteke kao što su datoteke
s nastavcima .exe, .bat, .com itd.), instaliranje samo
ovlaštenog softvera, osiguravanje da je softver (uključujući
antivirusni program) ažuran i funkcionalan te druge politike
■ redovito izrađujete sigurnosne kopije vaših podataka
na sigurnim (i ovlaštenim) uređajima ili uslugama za pohranu
podataka koji bi trebali podržavati mehanizme enkripcije kako
bi se zaštitili podaci u mirovanju i biti dostupni za postupke
vraćanja podataka

■ zaštitite odgovarajućim sigurnosnim mjerama (npr.
lozinkom, enkripcijom itd.) sve sustave, uključujući mobilne
uređaje i uređaje u krajnjoj točki te ne zaboravite sigurno
zaključati (fizički i digitalno) sve sustave ako nisu pod
nadzorom
■ ne otvarate privitke i poveznice u neočekivanim
e-porukama i sumnjivim skočnim prozorima internetskih
preglednika s neobičnim tekstom tijela ili one koje dolaze od
nepoznatih pošiljatelja i internetskih domena
■ ne umećete u računalo nepouzdane ili nepoznate
prijenosne uređaje kao što su USB uređaji, tvrdi diskovi
i drugi uređaji za pohranu

■ redovito ažurirate instalirani softver na najnovije
dostupne verzije (koje službenici za informacijsku sigurnost ili
administratori sustava objavljuju uz redovita ažuriranja)
■ ne upotrebljavate povlaštene račune (npr. na razini
administratora) i sigurnosne podatke za redovne aktivnosti
i operacije
■ svaku sumnjivu poruku e-pošte ili neočekivano ponašanje
sustava prijavite službenicima za informacijsku sigurnost ili
administratorima sustava
■ obratite pozornost na informacijsku sigurnost
u svakodnevnom radu kako biste otkrili probleme povezane
s informacijskom sigurnošću i primjereno reagirali.

■ ne deaktivirate sigurnosne mjere za zaštitu od
zlonamjernog softvera (npr. antivirusni softver, softver za
filtriranje sadržaja, vatrozid itd.)
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Primjeri dobre prakse
za borbu protiv
(distribuiranih) napada
uskraćivanjem usluga
Možete pridonijeti zaštiti svoje organizacije tako da
prepoznate distribuirane napade uskraćivanjem usluga
i napade uskraćivanjem usluga. Odmah se obratite
svojem timu za sigurnost ili IT timu ako otkrijete ili iskusite
neki od sljedećih pokazatelja mogućih distribuiranih napada
uskraćivanjem usluga ili napada uskraćivanjem usluga na
vaše usluge ili sustave:

■ neočekivano ponašanje usluga i sustava, česti
padovi i čudne poruke o pogreškama zbog zlonamjerne
potrošnje računalnih resursa ili mrežnih veza

■ povećanje zahtjeva koji troše kapacitet mreže (u vidu
sporih usluga i odgovora), što dovodi do nemogućnosti
pružanja usluga ili pada sustava zbog preopterećenja

■ neočekivane internetske veze ili gubitak veza
s uslugama i sustavima

■ povećana potreba za upotrebom memorijskih resursa bez
očitog razloga

■ slabije performanse uređaja, dugo izvođenje trivijalnih
zadataka i vidljive aktivnosti (npr. bučni ventilator i spori rad
uređaja)

■ suptilne promjene ponašanja operativnih kontrola ili
tehnologija koje dovode do fizičkog oštećenja
■ uskraćivanje pristupa povlaštenim ili administrativnim
računima kako bi se spriječila ponovna uspostava postupaka
za odgovor na incidente.
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Primjeri dobre prakse
za borbu protiv
neovlaštenog pristupa
i krađe
Kako bi se spriječili napadi koji uključuju neovlašten pristup
i krađu, potrebno je pridržavati se načela kao što su „pružanje
minimuma informacija nužnog za rad” (need to know)
i „zadana sigurnost i privatnost” (security and privacy by
default) u kojima se naglašava da bi osjetljiva i povjerljiva
imovina (uključujući osobne i osjetljive podatke, sustave
prijevoza itd.) trebala biti dostupna samo onima koji imaju
pravo pristupa toj imovini kako bi mogli obavljati svoje
zadaće. Možete pridonijeti zaštiti svoje organizacije tako da
slijedite primjere dobre prakse za sprečavanje neovlaštenog
pristupa i krađe, među ostalim tako da:
■ pridržavate se sigurnosnih politika organizacije
■ ne dijelite i ne objavljujete sigurnosne podatke i osobne
podatke na internetu, uključujući slike koje mogu sadržavati
takve informacije

■ ne upotrebljavate i ne prenosite sigurnosne podatke
i osobne podatke (i druge osjetljive podatke) putem
nepouzdanih i nesigurnih mreža, uređaja ili mrežnih usluga
(npr. internetske stranice koje koriste nesigurne protokole ili
adrese http://, umjesto sigurnih https://)

znakova) u skladu s relevantnim sigurnosnim politikama
organizacije kako bi se spriječio neovlašteni pristup

■ nikada nikome ne otkrivate svoje sigurnosne
podatke (npr. korisničko ime i lozinka) čak ni putem e-pošte
ili telefona

■ ne koristite iste sigurnosne podatke (npr. korisničko ime
i lozinka) za više usluga i sustava kao ni za usluge i sustave
koji zahtijevaju povlaštene račune

■ zaštitite osjetljive podatke koji se upisuju na tipkovnice
ili prikazuju na zaslonima (među ostalim na mobilnim
uređajima) od neovlaštenih osoba, instalirate filtre za zaštitu
privatnosti zaslona i ne radite na privatnim uređajima na
javnim mjestima te ne ostavljate uređaje nezaključane i bez
nadzora

■ šaljete lozinke i ključeve za prenesene zaštićene datoteke
(npr. ZIP arhiva) samo putem odvojenog komunikacijskog
kanala (out of band) (npr. SMS putem GSM-a i telefonskog
poziva) i nikada putem e-pošte

■ promijenite zadane lozinke povezanih sustava
i uređaja (npr. pisači, usmjerivači, kamere, pametna brava itd.)

■ aktivirate dvostruku autentifikaciju (2FA) ili
višestruku autentifikaciju (MFA), ako je to moguće.

■ upotrebljavate složene lozinke (npr. dovoljno dugačke
lozinke koje su kombinacija alfanumeričkih i posebnih
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Primjeri dobre prakse
za borbu protiv
manipulacije softverom
Možete pridonijeti zaštiti svoje organizacije tako da
primjenjujete primjere dobre prakse za prepoznavanje
manipulacije softverom, među ostalim tako da:

■ deinstalirate nepotreban softver ili softver koji se ne
upotrebljava te deaktivirate nepotrebne veze (npr. mrežni
protokoli i usluge), uključujući pristup uslugama na daljinu
(npr. usluge pohrane podataka u oblaku)

■ izbjegavate instaliranje nepouzdanog softvera na
sustave i uređaje (uključujući osobna računala, poslužitelje,
periferne uređaje, mrežne uređaje, pametne telefone itd.)

■ skenirate svaki softver ili uređaj za pohranu s pomoću
pouzdanog i ažuriranog antivirusnog programa

■ uvijek instalirate softver i ažuriranja sa službenih
izvora i internetskih stranica (npr. proizvođači, korporativni
repozitoriji itd.)

■ preuzimate sigurni industrijski softver (npr. ažuriranja,
zakrpe, novi proizvodi itd.) od pouzdanih dobavljača
primjenom načela izoliranog okruženja

■ ne preuzimate softver i aplikacije (ni druge datoteke) iz
nezakonitih izvora

■ ažurirate sve instalirane softvere u skladu s politikama
i praksama organizacije.
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Profil II.:
donositelji odluka
o kibersigurnosti
u području
prometa
Ovaj put namijenjen je svem osoblju koje je nadležno za donošenje odluka
o sigurnosti ili kibersigurnosti u prijevoznim organizacijama. U okviru njega ističu
se primjeri dobre prakse prilagođeni različitim vrstama prijevoza. Konkretno,
u njemu se navode primjeri dobre prakse za prepoznavanje novih kiberprijetnji,
zaštitu od tih prijetnji, njihovo otkrivanje i odgovor na njih.
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Primjeri dobre
prakse u području
kibersigurnosti
prilagođeni
zračnom prijevozu

Primjeri dobre
prakse u području
kibersigurnosti
prilagođeni
kopnenom
prijevozu

Primjeri dobre
prakse u području
kibersigurnosti
prilagođeni
pomorskom
prijevozu
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Primjeri dobre prakse
i sigurnosne mjere
prilagođeni zračnom
prijevozu
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Upravljanje
Zrakoplovne organizacije trebaju jasno razumjeti nove
prijetnje kako bi utvrdile politike upravljanja i postupke za
upravljanje svojim pristupima za poboljšanje kibersigurnosti
usluga i sustava tijekom rada, uključujući informacijsku
tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT).
Primjeri dobre prakse za organizacije bilo koje veličine
uključuju:

ali koja ne sudjeluje u operacijama kako bi se izbjegao sukob
interesa

cijelog životnog vijeka (npr. sporazumima o uslugama)
sigurnosnih rješenja i usluga

■ jasno definirati uloge, odgovornosti, kompetencije
i odobrenja u vezi s kibersigurnošću te o njima razgovarati
i postići dogovor s relevantnim osobljem, osobito s članovima
timova za hitne računalne intervencije (CERT-ovi)

■ definirati mehanizme upravljanja (npr. politike) radi
usklađivanja s obvezama iz relevantnih uredbi i direktiva
kao što su, na primjer, Uredba 2018/1139 o zajedničkim
pravilima u području civilnog zrakoplovstva i Provedbena
uredba Komisije 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih
zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/
pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija
za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor te
Direktiva NIS (Direktiva (EU) 2016/1148 o mjerama za visoku
zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava).

■ osigurati da više rukovodstvo izvješćuju direktore
i upravne odbore o pitanjima kibersigurnosti kako bi oni mogli
donositi utemeljene odluke o dodjeli sredstava

■ osigurati upravljanje kibersigurnošću u cijelom lancu
sigurnosnih usluga, uključujući fizička i digitalna sučelja, od
proizvođača tehnologije i instalatera do pružatelja usluga
sigurnosti

■ uspostaviti visoku funkciju nadležnu za kibersigurnost
i fizičku sigurnost koja ima potpunu odgovornost za sigurnost
informacijske tehnologije (IT) i operativne tehnologije (OT),

■ dogovoriti se o aktivnostima i kontrolama, uključujući
zajedničke odgovornosti, za upravljanje kibersigurnosnim
rizicima i osigurati da se te odgovornosti održavaju tijekom
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Primjeri usluga i sustava u zračnom prijevozu: primjeri
informacijskih tehnologija odnose se na one tehnologije koje su
dostupne zaposlenicima (npr. osobna računala, mobilni telefoni,
periferni uređaji itd.) i putnicima (npr. javni Wi-Fi usmjerivači
i veze itd.). Primjeri operativnih tehnologija jesu sustavi za nadzor
i prikupljanje podataka (SCADA), sustavi grijanja, ventilacije
i klimatizacije (HVAC), sigurnosne kontrolne točke za ručnu
prtljagu, sustavi za prijevoz prtljage (BHS), kontrola pristupa,
praćenje, nadzor, sustavi za uzbunu, tehnologija za zaštitne
preglede, sustavi upravljanja rasvjetom uzletišta, radarski sustavi
i senzori, globalni sustavi za određivanje položaja (GPS), sustavi
upravljanja zračnim prometom (ATM), komunikacijski, navigacijski
i nadzorni sustavi (CNS), sustavi zrakoplovnog informiranja,
meteorološki sustavi, sustavi centara za sigurnosne operacije,
sustavi zračnih prijevoznika u zrakoplovima i drugi.
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Prepoznavanje
kibersigurnosnih prijetnji
Upravljanje rizicima: zrakoplovne organizacije moraju
poduzeti odgovarajuće mjere za utvrđivanje, procjenu
i razumijevanje kibersigurnosnih rizika povezanih s mrežnim
i informacijskim sustavima kojima se podupire rad ključnih
funkcija.
Za to je potreban opći organizacijski pristup upravljanju
rizicima, koji uključuje:
■ osiguravanje jasnog pregleda različitih hardverskih
i softverskih sustava koji se upotrebljavaju za pružanje
različitih usluga. U kontekstu zrakoplovstva takvi sustavi
uključuju informacijske tehnologije (IT) i operativne
tehnologije (OT)

■ procjene kibersigurnosnih rizika u kojima se uzimaju
u obzir nove prijetnje, poznate slabe točke i operativni podaci
povezani s obuhvaćenim sustavima. Organizacije kao što
su tim za hitne računalne intervencije Europske mreže za
upravljanje zračnim prometom (EATM-CERT) i Centar za
razmjenu i analizu informacija o zrakoplovstvu (A-ISAC) mogu
pružiti uvid u prijetnje usmjerene na zračni prijevoz
■ osiguravanje da procjene rizika obuhvaćaju i rizike
povezane sa svakodnevnim aktivnostima osoblja (npr.
upotreba društvenih medija, upotreba osobnih uređaja,
obrada podataka, razmjena informacija itd.)
■ utvrđivanje i provedbu mjera za upravljanje rizikom
i planova za ublažavanje kibersigurnosnih rizika

■ uvođenje sveobuhvatnog sustava upravljanja
informacijskom sigurnošću (ISMS) i sustava upravljanja
privatnošću informacija (PIMS) usklađenih s drugim
sustavima upravljanja. Takvi sustavi upravljanja (tj. ISMS
i PIMS) uključuju provedbu sigurnosnih kontrola (kao
i kontrola zaštite podataka i privatnosti) kako bi se ublažile
i spriječile nove prijetnje koje utječu na sigurnost zrakoplovnih
usluga i sustava (uključujući njihove podatke)
■ uzimanje u obzir svih ograničenja povezanih
s upravljanjem imovinom i planiranjem resursa
(odnosno ograničenja koja mogu utjecati na provedbu,
održavanje i podupiranje kritičnih sustava za obavljanje
ključnih funkcija u zračnom prijevozu).

26/47

/ Vrste prijevoza

Primjeri okvira upravljanja rizicima: različiti okviri
(npr. norme iz niza ISO/IEC 27000, okvir za kibersigurnost
američkog Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju
(NIST), okvir MITRE ATT&CK, BSI IT-Grundschutz itd.) mogu
poslužiti kao temelj za prilagođeni pristup upravljanju
rizikom u području zračnog prijevoza. Međunarodne
organizacije kao što su IATA i ICAO pružaju smjernice
za procjene kibersigurnosnih rizika. ENISA, EASA,
EUROCONTROL i Međunarodno vijeće zračnih luka (ACI)
među ostalim ističu primjere dobre prakse za osiguravanje
zračnih luka, pružatelja usluga upravljanja zračnim
prometom i drugih zrakoplovnih organizacija. Zajedničko
poduzeće SESAR koordinira i usmjerava sve aktivnosti EU-a
u području istraživanja i razvoja u upravljanju zračnim
prometom koje obuhvaćaju i aspekte sigurnosti i zaštite.
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Zaštita od
kibersigurnosnih prijetnji
Organizacije u području zračnog prijevoza trebale bi provoditi
odgovarajuće i razmjerne sigurnosne mjere kako bi zaštitile
svoje mreže i informacijske sustave, uključujući informacijsku
tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT) od kibernapada.
Sigurnosne mjere uključuju:
■ sigurnosne politike i postupke: definiranje, uvođenje,
komuniciranje i provedba odgovarajućih politika i postupaka
kojima se definira opći pristup osiguranju sustava i podataka
kojima se podupire rad ključnih funkcija u zrakoplovstvu.
Takve sigurnosne politike (npr. politike za lozinke i pohranu)
i postupci trebali bi obuhvaćati i zakrpe i upravljanje slabim
točkama hardverskih i softverskih sustava (uključujući IT
i OT), upravljanje incidentima, zaštitu sustava i mreže
■ upravljanje identitetom i pristupom: razumijevanje,
dokumentiranje i upravljanje pristupom mrežama
i informacijskim sustavima (uključujući IT i OT) kojima se
podupire rad ključnih funkcija u zračnom prijevozu. Korisnici

(ili automatizirane funkcije) koji mogu pristupiti podacima
ili sustavima primjereno se provjeravaju, autentificiriraju
i ovlašćuju. Pritom bi se trebale uzeti u obzir i različite uloge
i nadležnosti za redovne i povlaštene račune
■ sigurnost podataka i sustava: zaštita podataka
(koji se pohranjuju i prenose elektronički), ključnih mreža
i informacijskih sustava (uključujući IT i OT) od kibernapada.
Uzimajući u obzir pristup usmjeren na rizik, organizacije
bi trebale provoditi sigurnosne mjere kako bi učinkovito
ograničile mogućnosti napadača da ugroze podatke,
mreže i sustave. Te sigurnosne mjere trebale bi uključivati
i donošenje protokola enkripcije i sigurnih komunikacijskih
protokola kako bi se zaštitili podaci u mirovanju i prijenosu
od kibersigurnosnih prijetnji koje dovode do napada putem
posrednika (man in the middle). Nadalje, potrebno je
kombinirati takve mjere s mjerama fizičke sigurnosti kako
bi se zaštitio pristup sustavima (npr. sustavi bi trebali

biti smješteni u zatvorenim prostorijama s ograničenim
pristupom)
■ otpornost mreža i sustava: jačanje otpornosti mreža
i sustava (uključujući IT i OT) tako da te mreže i sustavi (i
njihovi operativni postupci) budu osmišljeni i provedeni tako
da budu otporni na kibernapade i da ublažavaju njihove
učinke. Primjeri rješenja za osmišljavanje i provedbu kojima
se povećava otpornost jesu: formalna provjera ključnih
funkcija, uspostava rezervnih sustava i mreža, razdvajanje
mreža (posebice, odvajanje IT-a od OT-a), višeslojne
sigurnosne mjere i mnoge druge. Imajte na umu da sa
stajališta informacijske sigurnosti sigurnosne domene
koje provode razdvajanja mreža i sustava mogu osigurati
odgovarajuća sigurnosna rješenja. Međutim, operativne
potrebe (npr. aktivnosti održavanja, prijenosi podataka
itd.) sustava mogu zahtijevati zaobilaženje ili povezivanje
različitih sigurnosnih domena (npr. odvojeni sustavi i mreže),
uključujući povezivanje IT-a i OT-a.

28/47

/ Vrste prijevoza

Otkrivanje
kibersigurnosnih prijetnji
Organizacije bi trebale osigurati da sigurnosne mjere ostanu
učinkovite i otkriti sve kibersigurnosne događaje koji utječu
ili bi mogli utjecati na sigurnosne kontrole, kao i ključne
usluge i sustave. Relevantne sigurnosne mjere za otkrivanje
kibersigurnosnih prijetnji jesu:
■ praćenje sigurnosti: praćenje sigurnosnog statusa
mreža i informacijskih sustava, uključujući informacijsku
tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT) kojima se
podupire rad ključnih funkcija u uslugama zračnog prijevoza.
Kako bi se poduprlo praćenje sigurnosti, podaci koji se
uzimaju u obzir jesu, na primjer:
●
●
●

evidencija sigurnosti
evidencija otkrivanja virusa
evidencija otkrivanja neovlaštenog ulaska

evidencija procesa identifikacije, autentifikacije
i autorizacije
●
evidencija sustava i usluga
●
evidencija mrežnog prometa
●
evidencija o obradi podataka
●

■ otkrivanje sigurnosnog događaja: otkrivanje
zlonamjernih aktivnosti (tj. sigurnosnih događaja) koje utječu
ili bi mogle utjecati na sigurnost mrežnih i informacijskih
sustava (uključujući IT i OT) kojima se podupire rad ključnih
funkcija u uslugama zračnog prijevoza.
Te mjere mogu zahtijevati donošenje posebnih tehnologija
(npr. upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima,
sustav za otkrivanje neovlaštenog ulaska, sustav za
sprečavanje neovlaštenog ulaska itd.) i uspostavu SOC-a

(Centar za sigurnosne operacije) ili jednakovrijednog sustava.
To podrazumijeva razvijanje sredstava za otkrivanje i analizu
kibernapada te odgovor na njih i oporavak od njih na lokalnoj
razini.
Nacionalni timovi za odgovor na računalne sigurnosne
incidente (CSIRT-ovi), sektorski CERT-ovi (npr. tim za hitne
računalne intervencije Europske mreže za upravljanje
zračnim prometom (EATM-CERT)) EUROCONTROL-a,
komercijalni CERT-ovi zračnih prijevoznika i Centar za
razmjenu i analizu informacija u zrakoplovstvu (A-ISAC)
mogu pružati obavještajne podatke o kiberprijetnjama (CTI)
na temelju kojih se provode praćenje i otkrivanje u području
sigurnosti.
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Planiranje odgovora
i oporavka
Organizacije bi trebale definirati, provoditi i testirati
postupke upravljanja incidentima kojima se namjerava
osigurati kontinuitet poslovanja usluga i sustava u slučaju
kiberincidenata. Mjerama ublažavanja namjerava se suzbiti ili
ograničiti učinak kiberincidenata.
Pri planiranju odgovora i oporavka trebalo bi uzeti u obzir
sigurnosne mjere kojima se ublažava učinak određenih
kibernapada, kao što su:
■ koordinacija i suradnja s nacionalnim CSIRT-ovima,
(javnim i komercijalnim) CERT-ovima i ISAC-ovima tijekom
kibersigurnosnih incidenata, koordinacija upravljanja
incidentima i krizama na paneuropskoj razini
■ razmjena informacija s drugim organizacijama,
uključujući pružatelje u lancu opskrbe uslugama zračnog
prometa

■ provođenje periodičnih vježbi kibernapada (simulacijske
i tehničke) za procjenu sigurnosnih mjera i postupaka te
otpornosti organizacije u suočavanju s kiberincidentima

utječu na osobne podatke u skladu s Općom uredbom
o zaštiti podataka (GDPR) i drugim relevantnim sektorskim
uredbama i direktivama

■ pristup lokacijama za arhivsku ili sigurnosnu pohranu
ako dođe do narušavanja cjelovitosti i dostupnosti spremišta
podataka

■ ugovaranje osiguranja od kibernetičkih rizika
kako bi se djelomično ublažio rizik povezan s ozbiljnim
kiberincidentima

■ priručnici o sigurnosti s detaljnim postupcima
za upravljanje kiberincidentima i ponovnu uspostavu
uobičajenog radnog stanja usluga i sustava

■ ugovaranje usluge pružanja odgovora na incidente
s jednim specijaliziranim poduzećem ili više njih kako bi se
osigurali dodatni kapaciteti i stručno znanje

■ preusmjeravanje mrežnog prometa na rezervne usluge
tijekom napada uskraćivanjem usluga

■ utvrđivanje postupaka za razmjenu informacija
o kibersigurnosnim incidentima s relevantnim dionicima,
uključujući postupke za obavješćivanje o incidentima u skladu
s Direktivom NIS (Direktiva 2016/1148 o mjerama za visoku
zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava
širom Unije).

■ ručni postupci za rad s uslugama i sustavima u načinima
smanjenih mogućnosti
■ definiranje postupaka za slučajeve povreda podataka,
uključujući postupke za slučajeve povreda podataka koje
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Primjeri dobre prakse
i sigurnosne mjere
prilagođeni kopnenom
prijevozu
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Upravljanje
Organizacije u području kopnenog prijevoza (željeznički
i cestovni) trebaju jasno razumjeti nove prijetnje kako bi
definirale politike upravljanja i postupke za upravljanje
svojim pristupima u cilju poboljšavanja kibersigurnosti usluga
i sustava tijekom rada, uključujući informacijsku tehnologiju
(IT) i operativnu tehnologiju (OT).
Primjeri dobre prakse za organizacije bilo koje veličine
uključuju:
■ osigurati da više rukovodstvo izvješćuju direktore
i upravne odbore o pitanjima kibersigurnosti kako bi oni mogli
donositi utemeljene odluke o dodjeli sredstava

informacijske tehnologije (IT) i operativne tehnologije (OT),
ali koja ne sudjeluje u operacijama kako bi se izbjegao sukob
interesa
■ jasno definirati uloge, odgovornosti, kompetencije
i odobrenja povezana s kibersigurnosti te razgovarati
i dogovoriti se o njima s relevantnim osobljem. To je osobito
potrebno za članove timova za hitne računalne intervencije
(CERT-ovi)
■ osigurati upravljanje kibersigurnošću u cijelom lancu
sigurnosnih usluga, uključujući fizička i digitalna sučelja, od
proizvođača tehnologije i instalatera do pružatelja usluga
sigurnosti

■ dogovoriti se o aktivnostima i kontrolama, uključujući
zajedničke odgovornosti, za upravljanje kibersigurnosnim
rizicima i osigurati da se te odgovornosti održavaju tijekom
cijelog životnog vijeka (npr. sporazumima o uslugama)
sigurnosnih rješenja i usluga
■ definirati mehanizme upravljanja (npr. politike) kako
bi se poštovale obveze koje proizlaze iz relevantnih uredbi
i direktiva. Time je obuhvaćen veliki broj različitih politika koje
uključuju određene načine prijevoza i različite vrste dionika
(npr. uključujući proizvođače vozila i željezničkih sustava) te
Direktivu NIS (Direktiva EU 2016/1148 o mjerama za visoku
zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava).

■ uspostaviti visoku funkciju nadležnu za kibersigurnost
i fizičku sigurnost koja ima potpunu odgovornost za sigurnost
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Primjeri usluga i sustava u kopnenom prijevozu:
primjeri informacijskih tehnologija odnose se na one
tehnologije koje su dostupne zaposlenicima (npr. osobna
računala, mobilni telefoni, periferni uređaji itd.) i putnicima
(npr. javni Wi-Fi usmjerivači i veze itd.). Primjeri operativnih
tehnologija jesu sustavi nadzora i prikupljanja podataka
(SCADA), sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC),
globalni sustavi za određivanje položaja (GPS), kontrola
pristupa, praćenje, nadzor, sustav za uzbunu, tehnologija
za zaštitne preglede. Posebni sustavi za željeznički prijevoz
jesu, na primjer: operativni (kontrolni i upravljački sustavi),
uključujući signalno-sigurnosne sustave, Europski sustav
upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), sustavi u vlaku,
sustavi održavanja i drugi.
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Prepoznavanje
kibersigurnosnih prijetnji
Upravljanje rizicima: organizacije u području kopnenog
prijevoza moraju poduzeti odgovarajuće korake za
utvrđivanje, procjenu i razumijevanje kibersigurnosnih rizika
povezanih s mrežnim i informacijskim sustavima kojima
se podupire rad ključnih funkcija. Za to je potreban opći
organizacijski pristup upravljanju rizicima, koji uključuje:
■ osiguravanje jasnog pregleda različitih hardverskih
i softverskih sustava koji se upotrebljavaju za pružanje
različitih usluga. U kontekstu kopnenog prijevoza takvi
sustavi uključuju informacijsku tehnologiju (IT) i operativne
tehnologije (OT)
■ procjene kibersigurnosnih rizika u kojima bi trebalo
uzeti u obzir nove prijetnje, poznate slabe točke i operativne
podatke povezane s obuhvaćenim sustavima. Primjeri sustava

u vrstama kopnenog prijevoza jesu: sustavi plaćanja, mrežni
i komunikacijski sustavi (npr. internet, radijska komunikacija,
WiFi itd.), oprema u vozilu, operativni centri za kontrolu,
sustavi za upravljanje identitetom, sigurnosni sustavi i drugi.
Kad je riječ o željezničkoj infrastrukturi, primjeri sustava jesu:
željeznička vozila, podsustavi odvijanja prometa i upravljanja
prometom, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni
podsustavi na vozilu te pružno prometno-upravljački
i signalno-sigurnosni podsustavi i drugi
■ osiguravanje da procjene rizika obuhvaćaju i rizike
povezane sa svakodnevnim aktivnostima osoblja (npr.
upotreba društvenih medija, upotreba osobnih uređaja,
obrada podataka, razmjena informacija itd.)

■ utvrđivanje i provedbu mjera za upravljanje rizikom
i planova za ublažavanje kibersigurnosnih rizika. Primjer
za to uvođenje je sveobuhvatnog sustava upravljanja
informacijskom sigurnošću (ISMS) i sustava upravljanja
privatnošću informacija (PIMS) usklađenih s drugim
sustavima upravljanja. Takvi sustavi upravljanja (tj. ISMS
i PIMS) uključuju provedbu sigurnosnih kontrola (kao
i kontrola zaštite podataka i privatnosti) kako bi se ublažile
i spriječile nove prijetnje koje utječu na sigurnost usluga
i sustava kopnenog prijevoza (uključujući njihove podatke)
■ uzimanje u obzir svih ograničenja povezanih
s upravljanjem imovinom i planiranjem resursa
(odnosno ograničenja koja mogu utjecati na provedbu,
održavanje i podupiranje kritičnih sustava za obavljanje
ključnih funkcija u kopnenom prijevozu).
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Primjeri okvira upravljanja rizicima: različiti okviri
(npr. norme iz niza ISO/IEC 27000, okvir za kibersigurnost
američkog Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju
(NIST), okvir MITRE ATT&CK, BSI IT-Grundschutz itd.) mogu
poslužiti kao temelj za prilagođeni pristup upravljanju
rizikom za cestovni i željeznički prijevoz. Organizacije poput
ENISA-e utvrđuju dobre prakse za kibersigurnost pametnih
automobila i inteligentnih sustava javnog prijevoza koje
uzimaju u obzir sektorski proizvođači i udruženja (npr.
Udruženja europskih proizvođača automobila – ACEA).
U području željezničkog prijevoza Agencija Europske
unije za željeznice (ERA) utvrđuje tehničke specifikacije
za interoperabilnost (TSI) koje mora ispunjavati svaki
podsustav ili dio podsustava kako bi se ispunili osnovni
zahtjevi i osigurala interoperabilnost željezničkog sustava
Europske unije. Zajedničko poduzeće Shift2Rail ujedno
pokreće inicijative za inovacije (uključujući kibersigurnost)
i projekte u području željezničkog prijevoza.
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Zaštita od
kibersigurnosnih prijetnji
Organizacije u kopnenom prijevozu trebale bi provoditi
odgovarajuće i razmjerne sigurnosne mjere kako bi zaštitile
svoje mreže i informacijske sustave, uključujući informacijsku
tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT) od kibernapada.
Sigurnosne mjere uključuju:
■ sigurnosne politike i postupke: definiranje, uvođenje,
komuniciranje i provedba odgovarajućih politika i postupaka
kojima se definira opći pristup osiguranju sustava i podataka
za potporu ključnih funkcija u sredstvima kopnenog
prijevoza. Takve sigurnosne politike (npr. politike u pogledu
lozinki i pohrane) i postupci trebali bi obuhvaćati i zakrpe
i upravljanje slabim točkama hardverskih i softverskih
sustava (uključujući IT i OT), upravljanje incidentima, zaštitu
sustava i mreže.
■ upravljanje identitetom i pristupom: razumijevanje,
dokumentiranje i upravljanje pristupom mrežama
i informacijskim sustavima (uključujući IT i OT) kojima
se podupire rad ključnih funkcija u sredstvima kopnenog

prijevoza. Korisnici (ili automatizirane funkcije) koji mogu
pristupiti podacima ili sustavima primjereno se provjeravaju,
autentificiriraju i ovlašćuju. Pritom bi se trebale uzeti u obzir
i različite uloge i nadležnosti za redovne i povlaštene račune
■ sigurnost podataka i sustava: zaštita podataka
(koji se pohranjuju i prenose elektronički), ključnih mreža
i informacijskih sustava (uključujući IT i OT) od kibernapada.
Uzimajući u obzir pristup usmjeren na rizik, organizacije
bi trebale provoditi sigurnosne mjere kako bi djelotvorno
ograničile mogućnosti napadača da ugroze podatke,
mreže i sustave. Te sigurnosne mjere trebale bi uključivati
i donošenje protokola enkripcije i sigurnih komunikacijskih
protokola kako bi se zaštitili podaci u mirovanju i prijenosu
od kibersigurnosnih prijetnji koje dovode do napada „preko
posrednika” (man-in-the-middle). Nadalje, potrebno je
kombinirati takve mjere s mjerama fizičke sigurnosti kako
bi se zaštitio pristup sustavima (npr. sustavi bi trebali
biti smješteni u zatvorenim prostorijama s ograničenim

pristupom). To je vrlo važno za one sustave koji mogu utjecati
na sigurnost ljudskih života
■ otpornost mreža i sustava: jačanje otpornosti mreža
i sustava (uključujući IT i OT) tako da te mreže i sustavi (i
njihovi operativni postupci) budu osmišljeni i provedeni tako
da budu otporni na kibernapade i da ublažavaju njihove
učinke. Primjeri rješenja za osmišljavanje i provedbu kojima
se povećava otpornost jesu: formalna provjera ključnih
funkcija, uspostava rezervnih sustava i mreža, razdvajanje
mreža (posebice, odvajanje IT-a od OT-a), višeslojne
sigurnosne mjere i mnoge druge. Imajte na umu da sa
stajališta informacijske sigurnosti sigurnosne domene
koje provode razdvajanja mreža i sustava mogu osigurati
odgovarajuća sigurnosna rješenja. Međutim, operativne
potrebe (npr. aktivnosti održavanja, prijenosi podataka
itd.) sustava mogu zahtijevati zaobilaženje ili povezivanje
različitih sigurnosnih domena (npr. odvojeni sustavi i mreže),
uključujući povezivanje IT-a i OT-a.
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Otkrivanje
kibersigurnosnih prijetnji
Organizacije bi trebale osigurati da sigurnosne mjere ostanu
djelotvorne i otkriti sve kibersigurnosne događaje koji utječu
ili bi mogli utjecati na sigurnosne kontrole, kao i ključne
usluge i sustave. Relevantne sigurnosne mjere za otkrivanje
kibersigurnosnih prijetnji jesu:

■ otkrivanje sigurnosnog događaja: otkrivanje
zlonamjernih aktivnosti (tj. sigurnosnih događaja) koje utječu
ili bi mogle utjecati na sigurnost mrežnih i informacijskih
sustava (uključujući IT i OT) kojima se podupire rad ključnih
funkcija.

■ praćenje sigurnosti: praćenje sigurnosnog statusa
mreža i informacijskih sustava, uključujući informacijsku
tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT) kojima se
podupire rad ključnih funkcija u sredstvima kopnenog
prijevoza. To je potrebno kako bi se otkrile potencijalne
sigurnosne prijetnje i pratila stalna djelotvornost mjera
sigurnosne zaštite. Kako bi se poduprlo praćenje sigurnosti,
podaci koji se uzimaju u obzir jesu, na primjer:

Te mjere mogu zahtijevati donošenje posebnih tehnologija
(npr. upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima,
sustav za otkrivanje neovlaštenog ulaska, sustav za
sprečavanje neovlaštenog ulaska itd.) i uspostavu SOC-a
(Centar za sigurnosne operacije) ili jednakovrijednog sustava.
To podrazumijeva razvijanje sredstava za otkrivanje i analizu
kibernapada te odgovor na njih i oporavak od njih na lokalnoj
razini.
Nacionalni timovi za odgovor na računalne sigurnosne
incidente (CSIRT-ovi), sektorski i komercijalni CERT-ovi
ili cestovni i željeznički prijevoznici te Europski centar za
razmjenu i analizu informacija o željeznicama (ER-ISAC)
mogu pružati obavještajne podatke o kiberprijetnjama (CTI)
na temelju kojih se provode praćenje i otkrivanje u području
sigurnosti.

evidencija sigurnosti
●
evidencija otkrivanja virusa
●
evidencija otkrivanja neovlaštenog ulaska
●
evidencija procesa identifikacije, autentifikacije
i autorizacije
●
evidencija sustava i usluga
●
evidencija mrežnog prometa
●
evidencija o obradi podataka
●
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Planiranje odgovora
i oporavka
Organizacije bi trebale definirati, provoditi i testirati
postupke upravljanja incidentima kojima se namjerava
osigurati kontinuitet poslovanja usluga i sustava u slučaju
kiberincidenata.
Pri planiranju odgovora i oporavka trebalo bi uzeti u obzir
sigurnosne mjere kojima se ublažava učinak određenih
kibernapada, kao što su:
■ koordinacija i suradnja s nacionalnim CSIRT-ovima,
(javnim i komercijalnim) CERT-ovima i ISAC-ovima tijekom
kibersigurnosnih incidenata, koordinacija upravljanja
incidentima i krizama na paneuropskoj razini
■ razmjena informacija s drugim organizacijama,
uključujući pružatelje u lancu opskrbe uslugama kopnenog
prijevoza

■ provođenje periodičnih vježbi kibernapada (simulacijske
i tehničke) za procjenu sigurnosnih mjera i postupaka te
otpornosti organizacija u suočavanju s kiberincidentima

utječu na osobne podatke u skladu s Općom uredbom
o zaštiti podataka (GDPR) i svakom drugom relevantnom
sektorskom uredbom ili direktivom

■ pristup lokacijama za arhivsku ili sigurnosnu pohranu
ako dođe do narušavanja cjelovitosti i dostupnosti spremišta
podataka

■ ugovaranje osiguranja od kibernetičkih rizika
kako bi se djelomično utvrdio rizik povezan s ozbiljnim
kiberincidentima

■ priručnici o sigurnosti s detaljnim postupcima
za upravljanje kiberincidentima i ponovnu uspostavu
uobičajenog radnog stanja usluga i sustava

■ ugovaranje usluge pružanja odgovora na incidente
s jednim specijaliziranim poduzećem ili više njih kako bi se
osigurali dodatni kapaciteti i stručno znanje

■ preusmjeravanje mrežnog prometa na rezervne usluge
tijekom napada uskraćivanjem usluga

■ utvrđivanje postupaka za razmjenu informacija
o kibersigurnosnim incidentima s relevantnim dionicima,
uključujući postupke za obavješćivanje o incidentima u skladu
s Direktivom NIS (Direktiva 2016/1148 o mjerama za visoku
zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava
širom Unije).

■ ručni postupci za rad s uslugama i sustavima u načinima
smanjenih mogućnosti
■ definiranje postupaka za rješavanje povreda podataka,
uključujući postupke za rješavanje povreda podataka koje
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Primjeri dobre
prakse i sigurnosne
mjere prilagođeni
pomorskom prijevozu
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Upravljanje
Organizacije u području pomorskog prijevoza trebaju jasno
razumjeti nove prijetnje kako bi definirale politike upravljanja
i postupke za upravljanje svojim pristupima za poboljšanje
kibersigurnosti usluga i sustava tijekom rada, uključujući
informacijsku tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT).
Primjeri dobre prakse za organizacije bilo koje veličine
uključuju:
■ osigurati da više rukovodstvo izvješćuju direktore
i upravne odbore o pitanjima kibersigurnosti kako bi oni mogli
donositi utemeljene odluke o dodjeli sredstava
■ uspostaviti visoku funkciju s ukupnim upravljačkim
odgovornostima za sigurnost informacijske tehnologije
(IT) i operativne tehnologije (OT). Ta bi funkcija trebala biti
odgovorna za kibersigurnost i fizičku sigurnost
■ jasno definirati uloge, odgovornosti, kompetencije
i odobrenja povezana s kibersigurnosti, definirati razine
ovlasti i načine komuniciranja između osoblja na obali

i osoblja na brodu i među njima te se dogovoriti o tome
s relevantnim osobljem. To je osobito potrebno za članove
timova za hitne računalne intervencije (CERT-ovi). Osoblje
s funkcijama povezanima sa zakonodavstvom EU-a
o pomorskoj sigurnosti i zaštiti, kao što su časnici za
sigurnosnu zaštitu lučkog pristaništa, časnici za sigurnosnu
zaštitu luke ili časnici sigurnosne zaštite kompanije ili
zadužena osoba na kopnu (DPA) i zapovjednik na brodu,
trebalo bi barem biti upoznato s mjerama za kibersigurnost
koje poduzima organizacija
■ osigurati upravljanje kibersigurnošću u cijelom lancu
sigurnosnih usluga, uključujući fizička i digitalna sučelja, od
proizvođača tehnologije i instalatera do pružatelja usluga
sigurnosti

■ definirati mehanizme upravljanja (npr. politike) kako
bi se ispunile obveze iz relevantnih uredbi i direktiva,
primjerice Uredba 2019/1239 o uspostavi europskog
okružja jedinstvenog pomorskog sučelja (EMSWe), Uredba
725/2004 o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka,
Direktiva 2005/65/EZ o jačanju sigurnosne zaštite luka
i Uredba (EZ) br. 336/2006 o provedbi Međunarodnog
pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM) i Rezolucija
skupštine A.741(18) o donošenju ISM pravilnika o sigurnom
upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja. U tom
je kontekstu važno spomenuti i zajedničko okruženje za
razmjenu informacija (CISE), inicijativu EU-a kojoj je cilj
postići interoperabilnost europskog sustava nadzora i sustava
nadzora država članica kako bi se svim predmetnim tijelima
omogućio pristup povjerljivim i nepovjerljivim podacima koji
su im potrebni za provođenje misija na moru.

■ dogovoriti se o aktivnostima i kontrolama, uključujući
zajedničke odgovornosti, za upravljanje kibersigurnosnim
rizicima i osigurati da se te odgovornosti održavaju tijekom
cijelog životnog vijeka (npr. sporazumima o uslugama)
sigurnosnih rješenja i usluga
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Primjeri usluga i sustava u pomorskom prijevozu:
primjeri informacijskih tehnologija odnose se na one
tehnologije koje su dostupne zaposlenicima (npr. osobna
računala, mobilni telefoni, periferni uređaji itd.) i putnicima
(npr. javni Wi-Fi usmjerivači i veze itd.). Primjeri operativnih
tehnologija jesu sustavi nadzora i prikupljanja podataka
(SCADA), sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC),
globalni sustav za određivanje položaja (GPS), kontrola
pristupa, praćenje, nadzor, sustav za uzbunu, tehnologija
za zaštitne preglede, brodski navigacijski sustavi, sustavi
SafeSeaNet, sustavi zapovjednog mosta, sustavi za
rukovanje teretom i upravljanje njime, sustavi za upravljanje
pogonom i strojevima te sustavi za upravljanje napajanjem,
sustavi za kontrolu pristupa, sustavi za pružanje usluga
i upravljanje putnicima, javne mreže namijenjene
putnicima, administrativni sustavi i sustavi za skrb o posadi,
komunikacijski sustavi i drugi.
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Prepoznavanje
kibersigurnosnih prijetnji
Upravljanje rizicima: pomorske organizacije trebaju
poduzeti odgovarajuće korake za utvrđivanje, analizu,
procjenu i priopćavanje kibersigurnosnih rizika te za
prihvaćanje, izbjegavanje i prijenos rizika ili njihovo
ublažavanje i svođenje na prihvatljivu razinu. Za to je
potreban opći organizacijski pristup upravljanju rizicima, koji
uključuje:
■ osiguravanje jasnog pregleda različitih hardverskih
i softverskih sustava koji se upotrebljavaju za pružanje
različitih usluga. U kontekstu pomorskog prijevoza takvi
sustavi uključuju informacijsku tehnologiju (IT) i operativne
tehnologije (OT) te način na koji se ti sustavi povezuju
i integriraju s kopnom, uključujući javna tijela, pomorske
terminale i pružatelje usluga utovara i istovara u lukama
■ utvrđivanje i ocjenjivanje ključnih operacija na brodu,
koje su osjetljive na kibernapade, i provođenje procjena
kibersigurnosnih rizika (uključujući procjenu mogućih
operativnih učinaka i vjerojatnosti pojave), u kojima bi se

trebale uzeti u obzir nove prijetnje, poznate slabe točke
i operativni podaci povezani s obuhvaćenim sustavima.
Prema potrebi, povezivanje s ocjenama sigurnosne zaštite
koje se provode za brodove (SSA), lučka pristaništa (PFSA)
i luke (PSA) kako je utvrđeno zakonodavstvom EU-a
o pomorskoj sigurnosti. Prema tim se ocjenama utvrđuju
moguće sigurnosne prijetnje lučkoj infrastrukturi i sigurnosne
slabe točke. Osim toga, pomorske organizacije kao što su
Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i pomorski ISACovi mogu pružiti uvid u prijetnje usmjerene na pomorski
prijevoz
■ osiguravanje da procjene rizika obuhvaćaju i rizike
povezane sa svakodnevnim aktivnostima osoblja (npr.
upotreba društvenih medija, upotreba osobnih uređaja,
obrada podataka, razmjena informacija itd.)
■ utvrđivanje i provedbu mjera za upravljanje rizikom
i planova za ublažavanje kibersigurnosnih rizika. Na primjer,
provedba sveobuhvatnog sustava upravljanja informacijskom

sigurnošću (ISMS) i sustava upravljanja privatnošću
informacija (PIMS), usklađenih s drugim sustavima
upravljanja kao što su sustavi upravljanja sigurnošću
(SMS) u skladu s Međunarodnim pravilnikom o upravljanju
sigurnošću (ISM). Takvi sustavi upravljanja (tj. ISMS i PIMS)
uključuju provedbu sigurnosnih kontrola (kao i kontrola zaštite
podataka i privatnosti) kako bi se ublažile i spriječile nove
prijetnje koje utječu na sigurnost pomorskih usluga i sustava
(uključujući njihove podatke)
■ uzimanje u obzir svih ograničenja povezanih
s upravljanjem imovinom i planiranjem resursa
(odnosno ograničenja koja mogu utjecati na provedbu,
održavanje i podupiranje kritičnih sustava za obavljanje
ključnih funkcija u pomorskom prijevozu). Kad je riječ
o ocjenama, u njima treba, prema potrebi, uputiti na zahtjeve
iz ISM pravilnika, sustave upravljanja sigurnošću (SMS)
i planove sigurnosne zaštite koji se provode u skladu sa
zakonodavstvom EU-a o pomorskoj sigurnosti i zaštiti.
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Primjeri okvira upravljanja rizicima: različiti okviri (npr. ISM
pravilnik ili norme iz niza ISO/IEC 27000, okvir za kibersigurnost
američkog Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju (NIST),
okvir MITRE ATT&CK, BSI IT-Grundschutz itd.) mogu poslužiti kao
temelj za prilagođeni pristup upravljanju rizikom za pomorski
prijevoz. Okvir za kibersigurnost NIST-a prilagođen je i za
rješavanje pitanja kibersigurnosti u području pomorskog prijevoza
tekućeg rasutog tereta (MBLT), operacija na moru i operacija
putničkih brodova. Slično tomu, Baltičko i međunarodno pomorsko
vijeće (BIMCO) izdalo je Smjernice za kibersigurnost na brodovima
(The Guidelines on Cyber Security Onboard Ships), a Međunarodna
pomorska organizacija (IMO) izdala je posebne Smjernice za
upravljanje pomorskim kiberrizicima (Guidelines on maritime cyber
risk management) (MSC-FAL.1/Circ.3). ENISA je provela nekoliko
studija koje se odnose na dobru praksu u području pomorske
kibersigurnosti, posebno u području kibersigurnosti luka. EMSA
pruža usluge pomorskoj zajednici, uključujući osposobljavanje za
podizanje razine osviještenosti o kibersigurnosti. Normama (npr.
IEC 61162-460:2018 o sigurnosti i zaštiti pomorske navigacijske
i radiokomunikacijske opreme i sustava, ISO 16425:2013
o brodovima i pomorskoj tehnologiji, IEC 62443-4-1:2018
o sigurnosti industrijskih sustava za automatizaciju i vođenje
itd.) utvrđuju se i posebni zahtjevi u vezi sa sigurnošću i zaštitom
sustava i mreža u pomorskom prijevozu.
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Zaštita od
kibersigurnosnih prijetnji
Organizacije u pomorskom prijevozu trebale bi provoditi
odgovarajuće i razmjerne sigurnosne mjere kako bi zaštitile
svoje mreže i informacijske sustave, uključujući informacijsku
tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT) od kibernapada.
Sigurnosne mjere uključuju:

podupire rad ključnih funkcija u pomorskom prijevozu.
Korisnici (ili automatizirane funkcije) koji mogu pristupiti
podacima ili sustavima primjereno se provjeravaju,
autentificiriraju i ovlašćuju. Pritom bi se trebale uzeti u obzir
i različite uloge i nadležnosti za redovne i povlaštene račune

■ sigurnosne politike i postupke: definiranje, provedba,
komuniciranje i provedba odgovarajućih politika i postupaka
kojima se definira opći pristup osiguranju sustava i podataka
kojima se podupire rad ključnih funkcija u pomorskom
prijevozu. Sigurnosne mjere (uključujući mjere kibernetičke
i fizičke sigurnosti) trebalo bi uključiti u relevantne planove
kao što su sustav upravljanja sigurnošću (SMS) i plan
sigurnosne zaštite brodova (SSP). Takve sigurnosne politike
(npr. politike za lozinke i pohranu) i postupci trebali bi
obuhvaćati i zakrpe i upravljanje slabim točkama hardverskih
i softverskih sustava (uključujući IT i OT), upravljanje
incidentima, zaštitu sustava i mreže

■ sigurnost podataka i sustava: zaštita podataka
(koji se pohranjuju i prenose elektronički), ključnih mreža
i informacijskih sustava (uključujući IT i OT) od kibernapada.
Uzimajući u obzir pristup usmjeren na rizik, organizacije
bi trebale provoditi sigurnosne mjere kako bi učinkovito
ograničile mogućnosti napadača da ugroze podatke,
mreže i sustave. Te sigurnosne mjere trebale bi uključivati
i donošenje protokola enkripcije i sigurnih komunikacijskih
protokola kako bi se zaštitili podaci u mirovanju i prijenosu
od kibersigurnosnih prijetnji koje dovode do napada tipa
čovjek u sredini. Nadalje, potrebno je kombinirati takve
mjere s mjerama fizičke sigurnosti kako bi se zaštitio pristup
sustavima (npr. sustavi bi trebali biti smješteni u zatvorenim
prostorijama s ograničenim pristupom). To je vrlo važno za
one sustave koji mogu utjecati na zaštitu ljudskih života (npr.
navigacijski i radiokomunikacijski sustavi kategorije II. i III.)

■ upravljanje identitetom i pristupom: razumijevanje,
dokumentiranje i upravljanje pristupom mrežama
i informacijskim sustavima (uključujući IT i OT) kojima se

■ otpornost mreža i sustava: jačanje otpornosti mreža
i sustava (uključujući IT i OT) tako da te mreže i sustavi (i
njihovi operativni postupci) budu osmišljeni i provedeni tako
da budu otporni na kibernapade i da ublažavaju njihove
učinke. Primjeri rješenja za osmišljavanje i provedbu kojima
se povećava otpornost jesu: formalna provjera ključnih
funkcija, uspostava rezervnih sustava i mreža, razdvajanje
mreža (posebice, odvajanje IT-a od OT-a), višeslojne
sigurnosne mjere i mnoge druge. Imajte na umu da sa
stajališta informacijske sigurnosti sigurnosne domene
koje provode razdvajanja mreža i sustava mogu osigurati
odgovarajuća sigurnosna rješenja. Međutim, potrebe (npr.
aktivnosti održavanja, prijenosi podataka itd.) sustava (npr.
pomorski autonomni brodovi) mogu zahtijevati zaobilaženje
ili povezivanje različitih sigurnosnih domena (npr. odvojeni
sustavi i mreže), uključujući povezivanje IT-a i OT-a.
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Otkrivanje
kibersigurnosnih prijetnji
Organizacije bi trebale osigurati da sigurnosne mjere ostanu
učinkovite i otkriti sve kibersigurnosne događaje koji utječu
ili bi mogli utjecati na sigurnosne kontrole, kao i ključne
usluge i sustave. Relevantne sigurnosne mjere za otkrivanje
kibersigurnosnih prijetnji jesu:
■ praćenje sigurnosti: praćenje sigurnosnog statusa
mreža i informacijskih sustava, uključujući informacijsku
tehnologiju (IT) i operativnu tehnologiju (OT) kojima se
podupire rad ključnih funkcija u uslugama pomorskog
prijevoza. To je potrebno kako bi se otkrile potencijalne
sigurnosne prijetnje i pratila stalna učinkovitost mjera
sigurnosne zaštite. Kako bi se poduprlo praćenje sigurnosti,
podaci koji se uzimaju u obzir jesu, na primjer:
●
●

evidencija sigurnosti
evidencija otkrivanja virusa

evidencija otkrivanja neovlaštenog ulaska
●
evidencija procesa identifikacije, autentifikacije
i autorizacije
●
evidencija sustava i usluga
●
evidencija mrežnog prometa
●
evidencija o obradi podataka
●

■ otkrivanje sigurnosnog događaja: otkrivanje
zlonamjernih aktivnosti (tj. sigurnosnih događaja) koje utječu
ili bi mogle utjecati na sigurnost mrežnih i informacijskih
sustava (uključujući IT i OT) kojima se podupire rad ključnih
funkcija u uslugama pomorskog prijevoza.

(Centar za sigurnosne operacije) ili jednakovrijednog sustava.
To podrazumijeva razvijanje sredstava za otkrivanje i analizu
kibernapada te odgovor na njih i oporavak od njih na lokalnoj
razini.
Nacionalni timovi za odgovor na računalne sigurnosne
incidente (CSIRT-ovi), sektorski CERT-ovi i komercijalni CERTovi pomorskih prijevoznika, pomorski ISAC-ovi mogu pružati
obavještajne podatke o kiberprijetnjama (CTI) na temelju
kojih se provode praćenje i otkrivanje u području sigurnosti.

Te mjere mogu zahtijevati donošenje posebnih tehnologija
(npr. upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima,
sustav za otkrivanje neovlaštenog ulaska, sustav za
sprečavanje neovlaštenog ulaska itd.) i uspostavu SOC-a
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Planiranje odgovora
i oporavka
Organizacije bi trebale definirati, provoditi i testirati
postupke upravljanja incidentima kojima se namjerava
osigurati kontinuitet poslovanja usluga i sustava u slučaju
kiberincidenata.
Pri planiranju odgovora i oporavka trebalo bi uzeti u obzir
sigurnosne mjere kojima se ublažava učinak određenih
kibernapada, kao što su:
■ preusmjeravanje mrežnog prometa na rezervne usluge
tijekom napada uskraćivanjem usluga
■ ručni postupci za rad s uslugama i sustavima u načinima
smanjenih mogućnosti
■ uspostava programa obuke i vježbe (npr. simulacijske
vježbe, tehničke vježbe i vježbe odgovora) za odgovor na
kibernapade i hitne situacije te za procjenu sigurnosnih
mjera, postupaka i organizacijske otpornosti u suočavanju
s kiberincidentima

■ pristup lokacijama za arhivsku ili sigurnosnu pohranu
ako dođe do narušavanja cjelovitosti i dostupnosti spremišta
podataka

utječu na osobne podatke u skladu s Općom uredbom
o zaštiti podataka (GDPR) i svakom drugom relevantnom
sektorskom uredbom ili direktivom

■ koordinacija i suradnja s nacionalnim CSIRT-ovima,
(javnim i komercijalnim) CERT-ovima i ISAC-ovima tijekom
kibersigurnosnih incidenata, koordinacija upravljanja
incidentima i krizama na paneuropskoj razini

■ ugovaranje osiguranja od kibernetičkih rizika kako bi se
djelomično utvrdio rizik povezan s ozbiljnim kiberincidentima

■ razmjena informacija s drugim organizacijama,
uključujući pružatelje u lancu opskrbe uslugama pomorskog
prijevoza
■ priručnici o sigurnosti s detaljnim postupcima
za upravljanje kiberincidentima i ponovnu uspostavu
uobičajenog radnog stanja usluga i sustava
■ definiranje postupaka za rješavanje povreda podataka,
uključujući postupke za rješavanje povreda podataka koje

■ ugovaranje usluge pružanja odgovora na incidente
s jednim specijaliziranim poduzećem ili više njih kako bi se
osigurali dodatni kapaciteti i stručno znanje
■ utvrđivanje postupaka za razmjenu informacija
o kibersigurnosnim incidentima (uključujući neusklađenosti,
nesreće i opasne događaje) s relevantnim dionicima,
uključujući postupke za obavješćivanje o incidentima u skladu
s Direktivom NIS (Direktiva 2016/1148 o mjerama za visoku
zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava
širom Unije).

46/47

Sve informacije i stajališta izneseni u ovom izvješću stajališta su autora te nužno ne
odražavaju službeno mišljenje Komisije. Komisija ne jamči točnost podataka sadržanih
u ovom izvješću. Ni Komisija ni osobe koje djeluju u njezino ime ne mogu se smatrati
odgovornima za moguću uporabu navedenih informacija.
Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2021
© Europska unija, 2021
Ponovna je uporaba dopuštena uz uvjet navođenja izvora i nenarušavanja izvornog
značenja ili poruke ovog dokumenta. Europska komisija nije odgovorna za bilo kakve
posljedice koje proizlaze iz ponovne uporabe ove publikacije. Politiku ponovne uporabe
dokumenata Europske komisije uređuje Odluke Komisije 2011/833/EU od 12. prosinca
2011. o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije (SL L 330, 14.12.2011., str. 39.).
Za svaku uporabu ili reprodukciju elemenata koji nisu u vlasništvu Europske unije možda
će biti potrebno zatražiti dopuštenje izravno od odgovarajućih nositelja prava.
Print
PDF

ISBN 978-92-76-40495-8
ISBN 978-92-76-40501-6

doi:10.2832/042526
doi:10.2832/35140

MI-05-21-230-HR-C
MI-05-21-230-HR-N

