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Изслушване на кандидата г-н Ян ПАДОВА 

1. Моля, опишете причините, поради които се кандидатирате за този пост. Защо 

считате, че сте подходящ кандидат за него? 

Благодарение на професионалния си опит придобих цялостен поглед в областта на 

защитата на данните — тема, по която работя вече в продължение на 20 години. Най-

напред подходих към този въпрос от гледната точка на законодател в Националното 

събрание, докато работех по транспонирането на Директива 95/46, но също така и по 

различни законопроекти, в т.ч. относно създаването на досие за проследяване на 

извършители на сексуални престъпления. Именно в Националното събрание, в 

качеството си на администратор, обвързан със задължението за стриктна неутралност, 

се научих да работя с политици от целия политически кръгозор и да договарям 

компромисни решения по законодателни текстове. Изпълнявах същата задача и със 

службите на Европейската комисия, докато работех по първите версии на Общия 

регламент относно защитата на данните. Този консултативен опит в рамките на 

законодателния орган ми се струва особено важен за бъдещата ми работа в Европейския 

надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) с Парламента и Съвета. 

По-късно, в качеството си на генерален секретар на Френския орган за защита на данните 

(CNIL), изградих един нов тип CNIL, резултат от това транспониране, с обновени по-

широки и по-разнообразни правомощия. Промениха се организацията и процедурите 

на CNIL, беше гарантирано упражняването на правомощията за правоприлагане и 

контрол, бяха разработени нови услуги и инструменти, и пр. Започнах да водя 

амбициозна комуникационна политика, включително на европейско равнище, за да 

разясня тези нови правомощия. С оглед на новите задачи, предоставени на ЕНОЗД, аз 

вярвам, че този опит в управлението на промени, в ръководенето на управлението 

като такова, в прилагането на нови правомощия, в стриктното управление на бюджета, 

във въвеждането на нови инструменти и във воденето на солидна комуникационна 

политика е от съществено значение за успешното изпълнение на задачите на ЕНОЗД. 

Като член на Комисията, отговарящ за Комисията за енергийно регулиране (КЕР), 

ръководех изготвянето на доклада относно управлението на данни от страна на 

операторите на енергийни мрежи. Задачите на тези оператори на мрежи се развиват 

бързо с въвеждането на „интелигентните мрежи“ и произтичащото от това масово 
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събиране на данни. Така възникват нови възможности, но също така и нови рискове за 

безопасността, като например киберпрестъпността. Този опит в изграждането на нова 

регулаторна рамка в стратегически промишлен сектор в полза на крайния 

потребител и на „цифрово доверие“ също ще ми послужи в ЕНОЗД.  

Като стратегически съветник към Службата на комисаря по информацията в 

Обединеното кралство (ICO) понастоящем работя върху връзката между 

регулирането и иновациите. От 2016 г. насам моята роля бе да предложа създаването 

на „опитно поле“ и да придружа ICO в този процес до неговото задействане. Този дебат 

относно иновациите в услуга на общественото благо ще трябва да се проведе и на 

европейско равнище, по-специално в Парламента, и по-конкретно с оглед на 

европейските амбиции по отношение на изкуствения интелект. Идеите ми по тази тема, 

както и моята преподавателска дейност и академичните публикации, на които съм автор, 

ще ми бъдат от полза при предоставянето на консултации на Парламента. 

И накрая, понастоящем упражнявам професията на адвокат в международна кантора. 

Предоставям консултации на дружества в разработването на иновативни проекти в 

областта на личните данни и тяхното управление. Въпросът със защитата на данните се 

превръща в един от лостовете за конкурентоспособност и диференциация на 

дружествата. Но и рисковият фактор е по-висок предвид размера на санкциите, 

предвиден в Общия регламент относно защитата на данните. Ето защо изпълнението на 

моята задача като консултант днес е още по-стратегическо и многостранно. Вярвам, че 

познаването и разбирането на проблемите и функционирането на дружествата 

отвътре, а също така и на ограниченията и целите на тяхната цифрова трансформация, 

са необходимо условие за изпълнението по подходящ начин на задачите, възложени на 

ЕНОЗД. 

Разнообразен професионален път като моя е гаранция за мултидисциплинарен експертен 

опит, стратегическо виждане по различни въпроси, международна отвореност, но също 

така и прагматизъм. Професионалният ми път доказва способността ми да градя 

„мостове“: между различни правни дисциплини, между правото и технологията, 

между правото и икономиката, между правните системи на различни държави, 

между институциите и действащите лица, включително в политиката, между 

интереси, които понякога са разнопосочни, между културите. Този професионален 

път показва също моята ангажираност с европейската концепция за защита на 

данните, а също и способността ми да я защитавам и популяризирам на международно 

равнище. Тази ангажираност се дължи също така и на моя произход: по майчина линия 

съм наполовина швед, по бащина произхождам от източната част на Полша, а името ми 

е това на италианския град, където моите предци са намерили убежище. 

Накрая ще добавя, че в основата на моя професионален живот стои независимостта. 

Именно тя мотивира решението ми да се присъединя към независимите органи CRIL и 

CRE. И до днес тя е в центъра на моята професия на адвокат като етично задължение. Но 

независимостта се измерва преди всичко в действия: за това свидетелстват например 

академичните ми статии относно правото „да бъдеш забравен“, които са в същия дух 

като решението на Съда на Европейския съюз (C-507/17), или пък неотдавнашното ми 

изказване пред Съда на Европейския съюз относно държавния надзор (C-511/18). 

Независимостта изисква много. Тя трябва да включва диалог с всички заинтересовани 

страни, в противен случай се превръща в някакъв вид недостъпна самодостатъчност. 
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Именно от такова виждане за независимостта — взискателна, но конструктивна, 

отворена, но и стабилна — се нуждае ЕНОЗД и именно такова виждане искам да 

предложа в услуга на хората. 

2. Моля, опишете виждането си за бъдещето на ЕНОЗД – органа, който ще 

ръководите – включително потенциалните предизвикателства, които очаквате да 

срещнете, и приоритетите, които сте набелязали за този независим орган? 

С бързото развитие на изкуствения интелект (ИИ), на самостоятелното изучаване на 

алгоритми и на интернет на нещата, Европа е изправена пред безпрецедентни етични 

предизвикателства. При положение че обемът на произведените данни се удвоява на 

всеки 24 месеца, как можем да регулираме алгоритми, които се изменят сами, понякога 

дори независимо от волята на създателите си? Как да направим така, че тези 

инструменти, чието вмешателство в ежедневието ни е все по-голямо, да останат 

прозрачни и разбираеми? Как да гарантираме тяхната обективност и да измерим 

всичките им аспекти? Как да ги коригираме, когато са дискриминационни? Тези 

предизвикателства са още по-значими предвид това, че Европа се намира притисната 

между два регулаторни модела: този на Съединените щати, където няма хоризонтално 

федерално законодателство в областта на данните и където съдията, или дори секторният 

регулатор, се намесват a posteriori, и този на Китай, който се характеризира с 

хиперцентрализация на достъпа до данни.  

В тази геополитика на данните, в този изграждащ се цифров свят Европа трябва да се 

утвърди като новият основен участник. Комисията обяви намерението си да представи 

предложение относно ИИ в рамките на 100 дни. А Европа има ресурсите, необходими, 

за да постигне своите амбиции, тъй като вече разполага със солидна правна рамка за 

изграждането на това ново законодателство: Общия регламент относно защитата на 

данните. В него се предвиждат адекватните принципи като отчетност, прозрачност, 

правото на отделните лица да не бъдат обект на решение, взето единствено въз основа на 

автоматизирано обработване. Въз основа на Общия регламент относно защитата на 

данните Европа може и трябва да съумее да използва ИИ по начин, който е етичен, 

отговорен и е от полза за хората и за обществото като цяло. В изграждането на този 

европейски и хуманистичен подход към ИИ предстои ЕНОЗД да изиграе основна роля 

като консултативен орган, който дава прагматични и новаторски предложения на 

Парламента, тъй като последният е най-подходящото място за изграждането по 

демократичен начин на този европейски подход. По същество би могло да се обмисли 

въвеждането на: подход към риска, който може да се основава на правото на 

експериментиране, подобрени механизми за сертифициране, по-голяма коректност и 

прозрачност или дори възможност за проследяване на използваните данни и алгоритми 

(„паспорт“ на данните?). Това е първото сериозно предизвикателство, което ще трябва 

да бъде преодоляно и на международно равнище, а ЕНОЗД ще трябва да бъде гласът 

на този европейски подход. 

Второто стратегическо предизвикателство пред ЕНОЗД произтича от увеличаването на 

стойността на данните и на сложността и възможностите за разрастване на 

икономиката, основана на данни. Разбирането на веригата за създаване на стойност и 

идентифицирането на възникващите тенденции и на новите участници се превръща 

в предварително условие за предоставяне на адекватните съвети по начин, който е 

гъвкав и проактивен, а не просто реактивен. За тази цел ЕНОЗД ще трябва да засили 
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механизмите за оперативно сътрудничество с европейските органи, отговарящи за 

конкуренцията, и с националните органи за защита на данните, а също така да развие 

партньорства с научноизследователските центрове в икономиката, киберсигурността 

и социологията в използването на технологии. Преди всичко ЕНОЗД ще трябва да 

увеличи капацитета си за извършване на технологичен прогнозен анализ и на 

интервенция чрез диверсификация на профила на служителите си, което ще засили 

неговата независимост.  

Аз притежавам този опит в изграждането на капацитет за технологичен прогнозен 

анализ, тъй като в CNIL създадох една от първите в Европа лаборатории за експертен 

опит и същeвременно за 6 години делът на инженерите сред персонала се увеличи от 3 % 

на 10 % . Защитата на данните вече не може да се извършва изолирано. За да бъде в 

състояние да дава адекватни, проактивни и мултидисциплинарни съвети в услуга 

на Парламента, Съвета и Комисията, ЕНОЗД трябва да се отвори в по-голяма степен 

и да се обедини около нов стратегически проект. Поемам ангажимента да започна 

съвместна работа със заинтересованите страни в рамките на 6 месеца след 

встъпването си в длъжност, тъй като независимостта не означава изолация и 

самодостатъчност.  

Третото предизвикателство е свързано с въпроса за обмена и прехвърлянето на данни 

между държавите, включително с трети страни, за целите на борбата с престъпността. 

Съдът на ЕС и Парламентът застъпват солидни позиции, върху които ЕНОЗД може 

да се опре както в изпълнение на задачата си на консултант, така и в изпълнение на тази 

да упражнява контрол (вж. въпрос 3). 

Последното предизвикателство пред ЕНОЗД произтича от ролята му на надзорен орган 

на европейските институции. ЕНОЗД трябва да бъде предвидим, справедлив и 

надежден надзорен орган. За тази цел той трябва да продължи да подкрепя спазването 

на съответствието от страна на европейските институции, да им помага да стават по-

зрели, например като им предлага нови инструменти за отчетност, като примерни 

договори за подизпълнение или инструменти за самооценка, тематични практически 

ръководства, задълбочени обучения в областта на киберсигурността. Освен това 

ЕНОЗД ще трябва да увеличи компетентността си по отношение на собствения си 

капацитет за извършване на проверки на място и въз основа на документи, а това 

изисква специфични умения. Зная го, тъй като изграждането на службата за надзор 

на CNIL беше мое дело. Накрая, ЕНОЗД ще трябва да публикува своята годишна 

програма за проверки и да докладва за нейното изпълнение, включително пред 

Парламента. Това е нужно за утвърждаване на доверието в органа както в рамките на 

ЕС, така и извън него.  

За да се справи с тези предизвикателства, ЕНОЗД ще се нуждае от пълната подкрепа 

на Парламента, за да получи увеличение на ресурсите си, които остават недостатъчни 

предвид неговите задачи и предизвикателства. 
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3. Как възнамерявате да изпълнявате задачата, възложена на ЕНОЗД от закона по 

отношение на надзора на агенциите в областта на правосъдието и на вътрешните 

работи, и какви са Вашите виждания по отношение на обмена на лични данни от и 

към агенциите в областта на ПВР, по-специално във връзка с надзора на 

предаването на лични данни на трети държави? 

За ефективното наблюдение на операциите по обработване на данни на европейските 

съдебни и полицейски агенции е препоръчително да се познава функционирането на 

системата на наказателното правосъдие, на съдебните институции и на службите, 

отговарящи за борбата с престъпността. В това отношение моят професионален опит, 

натрупан в Комисията по правни въпроси в рамките на Националното събрание, а също 

и в CNIL (френски орган за защита на данните), ми изглежда особено подходящ.  

В Комисията по правни въпроси отговарях за наказателното право, за мониторинга на 

бюджета на администрацията на затворите и за правото в областта на личните данни. В 

този контекст в продължение на 7 години работих по всички наказателноправни 

текстове, включително по създаването на база данни и механизми за наблюдение за 

извършителите на тежки сексуални престъпления (досието „FIJAIS“).  

Що се отнася до CNIL, дълго време той беше един от малкото органи за защита на 

данните в Европа за предварителен и последващ контрол на полицейските и съдебните 

досиета. Ето защо в качеството си на генерален секретар организирах през 2008 и 2009 г. 

първата цялостна проверка на досиетата на съдебната полиция („STIC“) под контрола на 

компетентните държавни прокурори. Към момента на тази проверка в STIC се съдържаха 

данни за 36 милиона души. Този контрол продължи повече от година и доведе до 

19 инспекции на място и до изпращането на въпросници до 34 съдилища, 

представляващи 50 % от наказателноправната дейност, извършвана във Франция, както 

и до техническите искания по отношение на мерките за сигурност и проследимостта на 

връзките. Освен това правото на достъп на субектите до полицейските данни по това 

време се упражняваше изключително по т. нар. „непряк“ начин, а именно CNIL 

упражняваше това право от името на субекта, поискал това, както впрочем е възможно и 

за ЕНОЗД по силата на Регламент 2018/1725, член 84. Този уникален опит за 

наблюдение и упражняване на правото на непряк достъп (в CNIL постъпваха близо 

4 000 искания годишно) ще ми бъде особено полезен в ЕНОЗД. 

Действително ЕНОЗД работи в контекста на една сложна правна рамка, която ще 

продължи да се развива и през следващия мандат. Въпреки приемането на Регламент 

2018/1725 и глава IX към него, правомощията на ЕНОЗД остават различни, тъй като се 

основават на няколко специални правни инструмента. Такъв е случаят с операциите по 

обработка на оперативни данни, извършвани от Европол, Евроюст и Европейската 

прокуратура. Правомощията на ЕНОЗД са различни, тъй като той не може да налага 

административна глоба или да разпорежда спирането на международните потоци от 

данни, нито да отправи предупреждение към Европейската прокуратура. Освен това, за 

разлика от Европол, органът не може да налага забрана за обработване в Евроюст и в 

Европейската прокуратура.  



 

PE643.126v01-00 6/6 DV\1192319BG.docx 

BG 

Понастоящем правните системи вече позволяват на ЕНОЗД да упражнява строг 

контрол върху тези агенции, което е абсолютно необходимо с оглед на рисковете, 

свързани с обработката на подобни данни, и с оглед на перспективата за оперативна 

съвместимост на някои информационни системи. Рисковете са най-големи при 

предаването на данни, по-специално към трети държави, и именно в тази област 

проверките трябва да се извършват с най-голяма строгост. При липсата на решение 

относно адекватното ниво на защита, прието от Комисията по силата на Директива 

2016/680, ролята на ЕНОЗД ще бъде от решаващо значение.  

Този контрол вече съществува по отношение на споразуменията, сключени между Съюза 

и трети държави за предаване на данни от страна на Европол. Той ще трябва да продължи 

с неотслабваща бдителност. По отношение на Евроюст и Европейската прокуратура 

Надзорният орган ще трябва да поеме предоставените му правомощия за контрол, за да 

гарантира, че предаването на данни се извършва в съответствие с правилата, 

установени в действащите регламенти, и в съответствие с изискванията на Съда. 

Рискът предаваните данни да бъдат използвани с други цели в трети държави е реален и 

затова в тази област е нужен строг контрол. 

За да се избегне фрагментирането на системите за контрол и съответно отслабването 

на нивото на защита на данните на лицата в тази чувствителна област, в член 98 от 

Регламент 2018/1725 се предвижда „клауза за ново разглеждане“ (не по-късно от 30 

април 2022 г.). Тази клауза приканва Комисията да разгледа специалните текстове, за да 

гарантира съвместимостта им с Директива 2016/680 и да открие евентуални отклонения, 

довели до подобно фрагментиране. Ролята на ЕНОЗД тук ще бъде решаваща  за 

предоставянето на обратна информация и на съвети към Комисията, Съвета и 

Парламента.  

За тази цел вярвам, че е съществено значение ЕНОЗД: i) да планира още в началото на 

2020 г. многогодишна програма за контрол, разбита по годишни програми 

(вж. отговора на въпрос 2); ii) да увеличи компетентностите си и наличните средства за 

извършването на проверки на място; iii) да разработи подробна координация с 

националните органи за защита на данните с оглед на „смесеното“ естество на 

данните, обработвани от тези агенции; (iv) да прави по-ясен и разбираем отчет на своите 

надзорни задължения и v) да разработи специални съпътстващи инструменти за 

осигуряване на съответствие в сътрудничество с екипите на тези агенции.  

 


