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1. Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto in zakaj menite, da ste primerni zanj?  

Ko sem se leta 2014 predstavil odboru LIBE kot kandidat za pomočnika nadzornika, sem opisal 

vrednote, ki so podlaga za mojo zavezanost k varstvu temeljnih pravic v EU. Odrasel sem v 

nedemokratični državi v času velikih pretresov. Nikoli ne bom pozabil vpliva policijske države 

in izrednega stanja na običajne ljudi: zastrašujočega občutka ob zavesti, da oblasti redno 

nadzirajo zasebna pisanja in telefonske klice v imenu „varnosti“ in za „dobro družbe“. Iz prve 

roke sem izkusil dragocenost in krhkost osebne svobode in dostojanstva. 

Pet let pozneje te vrednote ostajajo enake. Poleg tega pa imam sedaj neprecenljive izkušnje z 

uporabo teh vrednot na vodilnem položaju v instituciji EU. Določbe o varstvu podatkov v EU 

niso samo zato, da se posamezniki obravnavajo pošteno in spoštljivo; z njihovo pomočjo si 

prizadevamo spodbuditi splošni evropski javni interes, zlasti prek izgradnje zaupanja v 

celovitost notranjega trga EU. Zato mi je bilo v čast, da sem si lahko prizadeval za zadoščenje 

posameznikov, ki so se utemeljeno pritožili nad tem, kako je organ EU obdelal njihove podatke, 

in da sem lahko vodje teh organov poučil o odgovornosti za njihova dejanja, ki je ključna 

sestavina splošne uredbe o varstvu podatkov in uredbe 2018/1725. 

V svoji dosedanji karieri sem delal v zasebnem sektorju in sem sodeloval pri podatkovnem 

rudarjenju in iskanju povezav med podatkovnimi nizi. 25 let sem se ukvarjal z vprašanji 

upravljanja podatkov z akademskega vidika, vendar sem več kot desetletje sodeloval tudi pri 

praktični uporabi teh načel v nacionalni javni upravi. 

Na začetku leta 2015 sva z Giovannijem Buttarellijem v prvih stotih dneh najinega mandata 

oblikovala trajni pristop k prenosu varstva podatkov v digitalno dobo, oblikovanju globalnih 

partnerstev in odpiranju novega poglavja varstva podatkov v EU. Zame je to bila idealna 

priprava za to, da ta organ ponesem na novo raven vodenja z izgradnjo pametne in inovativne 

javne uprave. Nameravam voditi z zgledom in izkoristiti sinergije, ki jih ima na voljo evropski 

nadzornik za varstvo podatkov na svojem edinstvenem položaju v središču institucionalne 

strukture EU in panoge varstva podatkov. Ta privilegirani položaj nameravam uporabiti zato, 

da prispevam k spopadanju z družbenimi in tehničnimi izzivi tretjega desetletja 21. stoletja. To 

bo moj način služenja evropski ideji. 
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In nazadnje, razumevanje in razlaganje posledic tehnologij v vzponu je postalo ključni 

element vsakodnevnega delovanja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v 

nadaljevanju: ENVP). V svoji profesionalni vlogi, pa tudi kot oče dveh mladih hčera, ki so del 

„generacije Z“ digitalnih domorodcev 21. stoletja, sem zavezan zagotavljanju, da digitalizacija 

družbe in gospodarstva služi interesom vseh, zlasti prihodnjih generacij. Pod mojim vodstvom 

bo evropski nadzornik za varstvo podatkov obravnaval umetno inteligenco in internet stvari, 

sposoben pa bo tudi razumeti vlogo, ki jo bo zasebnost imela v dobi kvantnega računalništva, 

transhumanizma, vmesniki med človekom in računalnikom ter vsesplošnega shranjevanja 

podatkov. 

2. Opišite svojo vizijo prihodnosti organa, ki bi ga morali prevzeti kot evropski nadzornik 

za varstvo podatkov, vključno z morebitnimi izzivi, ki jih pričakujete, in prednostnimi 

nalogami za ta neodvisni organ?  

V študentskih letih sem bil direktor za informacijsko tehnologijo evropskega združenja 

študentov prava. To je v meni navdihnilo vizijo, ki je ubesedena v filozofski izjavi združenja: 

„Pravičen svet, v katerem se spoštujejo človekovo dostojanstvo in kulturna raznolikost“. 

Ne gre le za romantično čustvo; je vodilna sila vseh mojih dejavnosti, od začetnih izkušenj v 

zasebnem sektorju in akademskem svetu do službe v javni upravi na nacionalni in evropski 

ravni. Ta vizija je tudi vir mojega zaupanja v evropski projekt. Močno verjamem, da bi ENVP 

moral prispevati k izgradnji pravičnega sveta. Pravna država in človekovo dostojanstvo bi 

morala biti osrednjega pomena; vedno se moramo spomniti, da ne varujemo podatkov, temveč 

osebo, ki jo podatki zadevajo. Poleg tega bi morali spoštovati kulturno raznolikost Evropejcev 

ter pri iskanju globalnih rešitev za varstvo zasebnosti upoštevati kulturne in pravne razlike. 

Evropska uprava bi morala biti pametna in inovativna. Morala bi biti sposobna prilagajanja 

novim tehnologijam in poslovnim modelom ter jih uporabiti tudi zato, da bo varstvo podatkov 

pametno in sodobno. Prav tako bi rad, da bi bil ENVP sam pametnejši: v celoti bi moral 

izkoristiti najnovejšo tehnologijo, prisluhniti raznovrstnim deležnikom iz te panoge, civilne 

družbe in akademskega sveta o najboljših in najslabših načinih uporabe osebnih podatkov, 

vcepiti napredno in dinamično kulturo upravljanja ter ceniti in spodbujati nadarjenost ljudi, ki 

delajo v njegovem uradu. Uredba 2018/1725 je evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov 

dodelila obsežne pristojnosti za zagotovitev spoštovanja odgovornih praks v zvezi s podatki, pa 

tudi za vključitev in usposabljanje organov EU v zvezi s tem v duhu odgovornosti. Te 

pristojnosti bom v celoti izkoristil samostojno in neodvisno ter se bom jasno osredotočil na 

zagotavljanje najboljšega možnega izida za posameznike, ki jih mora nadzornik zaščititi. 

Evropsko pravo, in sicer ne le klasično varstvo podatkov, temveč ves pravni red, bi moralo 

biti merilo za vse nove predpise po svetu. V tem trenutku ima EU velik vpliv na urejanje 

digitalnega gospodarstva, vendar tega položaja ne smemo jemati kot samega po sebi umevnega. 

Če bomo dovolili, da naši standardi padejo, se bodo države po svetu vse bolj zgledovale po 

drugih modelih, kot so Kitajska ali modeli, ki bodo po vsej verjetnosti nastali v Indiji in 

Združenih državah Amerike v prihodnjih petih letih. 

Praktična stališča nadzornika bodo temeljila na dosežkih mojih predhodnikov. V tem smislu 

predlagam določeno stopnjo kontinuitete, vendar ne smemo zaspati na lovorikah. Z 

besedami Lewisa Carrolla: „Vidiš, tukaj pa lahko tečeš na vse kriplje, pa boš še vedno na istem 

mestu. Če pa bi rada prišla kam drugam, moraš teči vsaj še enkrat hitreje.“ 
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Zavedam se posebne vloge ENVP v Evropskem odboru za varstvo podatkov, kot njegovega 

člana in tistega, ki daje na voljo sekretariat, kar vključuje tudi zagotavljanje, da bo splošna 

uredba o varstvu podatkov v prihodnjih petih letih izboljšala stanje v praksi. Poleg tega, da bom 

podprl predsednika evropskega odbora za varstvo podatkov s prvovrstnimi uradniki in opremo, 

bom tudi storil vse, kar je v moji pristojnosti, da bom odboru pomagal pri doslednem in strogem 

zagotavljanju spoštovanja splošne uredbe po vsej EU. 

Na politični ravni bom Parlamentu, pa tudi Svetu in Komisiji, informirano in nepristransko 

svetoval, kako se odzvati na največje izzive prihodnjih let, vključno z razvojem in začetkom 

uporabe sistemov umetne inteligence, biometrike in prepoznavanja obraza, blokovnih verig in 

kvantnega računalništva ter tehnik šifriranja, ki so področja, za katera pravila o varstvu 

podatkov lahko nudijo in bi morala nuditi pomembne smernice. 

3. Kako nameravate izpolniti vlogo, ki je bila nadzorniku pravno dodeljena glede nadzora 

agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, in kaj menite o izmenjavi osebnih 

podatkov med agencijami PNZ ter posredovanju podatkov tem agencijam, zlasti glede 

nadzora prenosa osebnih podatkov v tretje države? 

Eden glavnih izzivov reforme varstva podatkov v Evropski uniji v zadnjih letih je bilo 

prestrukturiranje številnih sistemov nadzora iz nekdanjega tretjega stebra EU. Zakonodajalec 

EU je dosegel dodatno približanje določb o prenosu podatkov za namene preprečevanja, 

preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, ki ga opravijo agencije PNZ (in sicer v poglavju V 

direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, 

poglavju IX Uredbe 2018/1725, členu 25 uredbe o Europolu ter členih 56-59 uredbe o 

Eurojustu). Ves čas si že prizadevam za dodatno usklajenost 

teh določb. Vendar sem pozval tudi k fleksibilnosti, če je to potrebno za ohranitev ločitve oblasti 

na nacionalni ravni (zlasti neodvisnosti sodne veje) ali če bi uporaba drugačnih sredstev za 

prenos lahko zadostila specifičnim potrebam agencije za izpolnitev svojega mandata. Prav tako 

se zavedam roka za pregled ustrezne zakonodaje iz člena 98 Uredbe 2018/1725, ki poteče 

30. aprila 2022. Menim, da bi naš cilj moral biti po možnosti poenotenje različnih 

pristopov, ob spoštovanju posebnih okoliščin vsakega primera. 

ENVP ima na voljo številna sredstva za nadzor agencij PNZ ter za svetovanje zakonodajalcem 

glede njihovih postopkov obdelave. Kot odgovoren za nadzor in izvajanje zakonodaje pri 

ENVP sem v zadnjih štirih letih imel možnost uporabiti vsa ta sredstva, vključno z nasveti, 

priporočili in njihovim strogim izvajanjem, po potrebi tudi s prepovedjo dejavnosti, ki 

niso imele ustrezne pravne podlage. Podobna pravila bodo imela ključno vlogo pri nadzoru 

institucij EU, kot sta Eurojust in EJT. V praksi se ukrepi nadzornika, ki zadevajo Europol, ne 

razlikujejo veliko od tistih za druge agencije PNZ. Zato bi rad služil kot nadzornik agencij PNZ 

ter obravnaval pozive k interoperabilnosti sistemov ter prenose osebnih podatkov od teh agencij 

v tretje države. Osredotočiti se nameravam zlasti na: 

a) zakonodajno posvetovanje v skladu s členom 42 Uredbe 2018/1725: 

(1) institucionalno varovalo za zagotovitev skladnosti s členom 16 PDEU ter 

členoma 7 in 8 Listine, tudi mednarodnih sporazumov o prenosu podatkov na 

namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (glej mnenje 
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ENVP 2/2018 o prenosu podatkov Europola za države Bližnjega vzhoda in Severne 

Afrike); 

(2) orodje za spodbujanje skladnosti določb o varstvu podatkov v različnih pravnih 

aktih EU, tudi določb o prenosu osebnih podatkov v tretje države, 

b) nadzor in zagotavljanje praktičnega izvrševanja določb o varstvu podatkov s strani 

institucij, organov in agencij EU, 

c) sodelovanje ENVP pri delu evropskega odbora za varstvo podatkov, da se zagotovi 

dosledno izvrševanje določb EU o varstvu podatkov, ne le v skladu s splošno uredbo o 

varstvu podatkov, temveč tudi z direktivo o varstvu podatkov pri preprečevanju, 

odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj. 

Slednje je pomembno zlasti zato, ker agencije PNZ dobijo večino operativnih osebnih podatkov 

od pristojnih nacionalnih organov, za katere velja direktiva o varstvu podatkov pri 

preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj. Doslej je bilo delo evropskega 

odbora za varstvo podatkov na tem področju omejeno. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 

si bo pod mojim vodstvom še naprej prizadeval za usmerjanje organov preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj glede direktive s tega področja. 


