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1. Prašom nurodyti priežastis, kodėl pateikėte paraišką šioms pareigoms užimti ir kodėl 

manote, kad esate tinkamas šioms pareigoms. 

20 metų dirbdamas duomenų apsaugos srityje įgijau visapusiškos patirties. Pradžioje tai 

buvo teisėkūros darbas Nacionalinėje Asamblėjoje – Direktyvos 95/46/EB perkėlimas į 

nacionalinę teisę, taip pat įvairūs teisės aktų projektai, tarp jų ir teisės aktas, kuriuo sukuriama 

seksualinių nusikaltėlių stebėsenos registras. Dirbti su išrinktais įvairių politinių partijų 

atstovais ir derėtis dėl kompromisinių sprendimų dėl teisės aktų išmokau Nacionalinėje 

Asamblėjoje, kur buvau administratorius, privalantis laikytis griežto neutralumo. Panašią 

užduotį atlikau ir Europos Komisijos tarnybose, kai dirbau su pirmosiomis Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento redakcijomis. Manau, kad ši teisės aktų leidybos patarėjo patirtis yra 

ypač svarbi Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP), einančiam savo 

pareigas Parlamente ir Taryboje. 

Vėliau eidamas Prancūzijos duomenų apsaugos tarnybos (CNIL) generalinio sekretoriaus 

pareigas sukūriau po šio direktyvos perkėlimo susiformavusią naująją CNIL, kuriai buvo 

suteikti plačios apimties įvairūs įgaliojimai. Buvo pakeista CNIL organizacija ir procedūros, 

suteikti vykdymo užtikrinimo įgaliojimai ir užtikrinta priežiūra, sukurtos naujos 

paslaugos ir įrankiai naudotojams ir kt. Norėdamas paaiškinti šiuos naujus įgaliojimus, 

pradėjau įgyvendinti plataus užmojo komunikacijos politiką, taip pat ir Europos lygmeniu. 

Turint mintyje naujas EDAPP tenkančias užduotis, manau, kad, siekiant sėkmingai jas atlikti, 

ši permainų vykdymo, valdymo, naujų galių įgyvendinimo, griežto biudžeto valdymo, 

įtaigių komunikacijos priemonių įdiegimo ir politikos patirtis yra itin svarbi. 

Kaip Prancūzijos Energetikos reguliavimo komisijos (CRE) narys buvau atsakingas už 

energetikos tinklų operatorių vykdomo duomenų valdymo ataskaitos rengimą. Šių tinklų 

operatorių užduotys sparčiai kinta, nes diegiami pažangieji tinklai ir renkami didžiuliai su jomis 

susijusių duomenų kiekiai. Atsiranda naujų galimybių, tačiau kyla ir naujų pavojų, pavyzdžiui, 

kibernetiniai nusikaltimai. Taip pat ir šiuo atveju patirtis, įgyta diegiant naują reglamentavimo 

sistemą strateginiame pramonės sektoriuje, siekiant pasitarnauti galutiniam vartotojui ir 

padidinti skaitmeninį pasitikėjimą, man bus naudinga einant EDAPP pareigas.  
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Šiuo metu dirbu Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos tarnybos (angl. Information 

Commissioner’s Office, ICO) strateginiu patarėju ir esu atsakingas reglamentavimo ir 

naujovių sąsają. Nuo 2016 m. mano vaidmuo buvo pasiūlyti kurti bandomąją aplinką 

(„sandbox“) ir padėti ICO tai daryti iki tol, kol ji pradės veikti. Šios diskusijos apie inovacijas 

visuomenės labui turės vykti ir Europos lygmeniu, visų pirma Parlamente, ypač atsižvelgiant 

į Europos siekius dirbtinio intelekto srityje. Mano svarstymai šiuo klausimu, mano pedagoginė 

veikla ir akademinės publikacijos man pasitarnaus konsultuojant Parlamentą. 

Be to, šiuo metu dirbu advokatu tarptautinėje kontoroje. Teikiu įmonėms konsultacijas asmens 

duomenų srityje joms rengiant novatoriškus projektus ir vykdant valdymą. Duomenų apsaugos 

problema tampa vienu iš įmonių konkurencingumo ir diferencijavimo svertų. Be to, ji yra 

didesnės rizikos veiksnys, nes pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą numatyta nemažai 

sankcijų. Todėl šiandien mano konsultavimo užduotis yra dar labiau strategiška ir 

įvairiapusiška. Mano nuomone, norint tinkamai vykdyti EDAPP tenkančias užduotis, būtina 

iš vidaus perprasti ir suvokti įmonių problemas ir veikimą, jų skaitmeninimo apribojimus 

ir tikslus. 

Mano įvairiopa patirtis parodo, kad turiu ekspertinių žinių įvairiose srityse, spręsdamas 

uždavinius vadovaujuosi strategine vizija, gebu dirbti tarptautiniu lygmeniu ir kartu esu 

pragmatikas. Iš mano profesinės patirties matyti, kad gebu sukurti ryšius tarp skirtingų 

teisinių disciplinų, teisės ir technologijos, teisės ir ekonomikos, skirtingų šalių teisės 

sistemų, institucijų ir skirtingus interesus turinčių veikėjų, įskaitant politinius veikėjus, 

tai pat tarp kultūrų. Šis patirtis taip pat rodo, kad man svarbi Europos duomenų apsaugos 

vizija ir kad esu pasiryžęs ją ginti ir propaguoti tarptautiniu lygmeniu. Kodėl man tai svarbu 

taip pat paaiškina mano kilmė: pagal motinos tautybę esu pusiau švedas, mano tėvas kilęs iš 

Lenkijos rytų teritorijų, o mano pavardė yra Italijos miesto, kuriame kadaise glaudėsi mano 

protėviai, pavadinimas. 

Be to, norėčiau pridurti, kad nepriklausomumas yra mano profesinio gyvenimo pagrindas. 

Jis juo tapo kai nusprendžiau dirbti CNIL ir CRE, nepriklausomose institucijose. Ir dabar būti 

nepriklausomu mane, kaip advokatą, įpareigoja profesinė etika. Tačiau nepriklausomumas 

vertinamas ne tik pagal statusą, o pagal veiksmus: tai liudija mano akademiniai straipsniai 

apie teisę būti pamirštam, kurie atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą (C-

507/17), ir mano neseniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismui išsakyti teisiniai 

argumentai dėl valstybės vykdomos priežiūros (C-511/18). Nepriklausomumas susijęs su 

griežtais reikalavimais. Jis turi apimti dialogą su visais suinteresuotaisiais subjektais, kitaip 

jis pavirsta neprieinamumu ir atsiribojimu. Būtent tokia nepriklausomumo – reiklaus, bet 

konstruktyvaus, atviro, bet tvirto – vizija privalės vadovautis EDAPP, ir tokią aš noriu 

pasiūlyti šios institucijos ir jūsų paslaugoms. 

2. Apibūdinkite institucijos, kuriai Jums tektų vadovauti kaip Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūnui, ateities viziją, įskaitant galimus uždavinius, kuriuos 

įžvelgiate, ir prioritetus, kuriuos numatote šiai nepriklausomai institucijai? 

Sparčiai vystantis dirbtiniam intelektui (DI), savaiminiam algoritmų mokymuisi ir daiktų 

internetui, Europa susiduria su precedento neturinčiais etiniais iššūkiais. Kaip reglamentuoti 

algoritmus, kurie keičiasi patys, o jų kūrėjai kartais jų nebesuvaldo, kai duomenų keikis kas 24 

mėnesius padvigubėja? Kaip užtikrinti šių priemonių, kurios plūsta į mūsų kasdienį gyvenimą, 

skaidrumą ir suprantamumą? Kaip užtikrinti jų objektyvumą ir įvertinti šališkumą? Kaip jas 
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koreguoti, jei tampa diskriminacinės? Šie iššūkiai yra juolab svarbūs, nes Europoje yra 

atsidūrusi taro dviejų reguliavimo modelių: Jungtinių Amerikos Valstijų, kuriose nėra 

horizontaliųjų federalinių duomenų srities teisės aktų ir kur a posteriori sprendžia teisėjas ar 

sektoriaus reguliavimo institucijos, ir Kinijos, kuriai būdinga perdėta valstybinė prieigos prie 

duomenų centralizacija.  

Šioje geopolitinėje duomenų srities situacijoje ir besiformuojančiame skaitmeniniame 

pasaulyje Europa turi įsitvirtinti kaip naujas pagrindinis veikėjas. Komisija paskelbė ketinanti 

per 100 dienų pateikti pasiūlymą dėl dirbtinio intelekto. Europa turi išteklių savo tikslams 

pasiekti, nes ji jau turi tvirtą teisinę sistemą, kuria remiantis galima kurti naują reglamentą – 

BDAR. Šiame dokumente numatyti reikiami principai, pvz., atskaitomybė, skaidrumas, asmenų 

teisė į tai, kad jiems nebūtų taikomas sprendimas, priimtas remiantis tik automatizuotu 

duomenų tvarkymu. Remdamasi BDAR, Europa gali ir privalo siekti etiško dirbtinio intelekto 

naudojimo, kuris būtų atsakingas, naudingas visiems žmonėms ir visai visuomenei. 
Kuriant šią europietišką ir humanistinę dirbtinio intelekto sampratą, EDAPP turi atlikti 

svarbų vaidmenį konsultuodamas, teikdamas Parlamentui pragmatinius ir novatoriškus 

pasiūlymus, nes Parlamentas yra tinkamiausia vieta demokratiniam šios sampratos 

kūrimui. Iš esmės galima būtų numatyti taikyti rizikos metodą, kuris galėtų būti grindžiamas 

teise į eksperimentavimą, sustiprintais sertifikavimo, koregavimo ir skaidrumo mechanizmais 

arba net naudotų duomenų ir algoritmų atsekamumu (perėjimas prie duomenų paso?). Tai yra 

pirmas svarbus uždavinys, kurį taip pat reikės spręsti tarptautiniu lygmeniu. EDAPP turės 

būti šios europinės sampratos atstovu. 

Antras EDAPP strateginis uždavinys kyla dėl didėjančios duomenų vertės, duomenų 

ekonomikos sudėtingumo ir kintamumo. Suprasti vertės grandinę, nustatyti naujas 

tendencijas, naujus dalyvius tampa būtina sąlyga norint greitai ir aktyviai teikti reikiamas 

konsultacijas, o ne tik reaguoti. Šiuo tikslu EDAPP turės sustiprinti operatyvinio 

bendradarbiavimo su Europos institucijomis, atsakingomis už konkurenciją, ir su 

nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis mechanizmus, kurti partnerystes su 

mokslinių tyrimų centrais ekonomikos, kibernetinio saugumo ir technologijų naudojimo 

sociologijos srityse. Bet visų pirma EDAPP turės padidinti savo paties gebėjimą atlikti 

technologijų perspektyvų analizę ir veikti, pasitelkdamas įvairesnio profilio darbuotojus, o 

tai dar labiau sustiprins jo nepriklausomumą.  

Aš turiu patirties stiprinant gebėjimą atlikti technologijų perspektyvų analizę, nes CNIL 

sukūriau ekspertų laboratoriją, kuri buvo viena pirmųjų Europoje, ir per 6 metus inžinierių 

skaičių nuo 3 proc. padidinau iki 10 proc. Nes duomenų apsauga negali veikti paskirai. Kad 

EDAPP būtų naudingas, aktyvus ir išmanantis įvairias disciplinas patarėjas Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos labui, jis turi dar labiau atsiverti ir pagrindinį dėmesį skirti naujam 

strateginiam projektui. Aš įsipareigoju kartu jį kurti: per 6 mėn. nuo tada, kai imčiausi naujų 

pareigų, pradėčiau vykdyčiau konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, nes 

nepriklausomumas nėra atsiskyrimas.  

Trečias uždavinys susijęs su keitimusi duomenimis ir jų perdavimu tarp valstybių, įskaitant 

trečiąsias valstybes, kovojant su nusikalstamumu. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir 

Parlamentas priėmė tvirtas pozicijas, kuriomis EDAPP galės remtis vykdydamas tiek 

konsultavimo, tiek priežiūros užduotis (žr. 3 klausimą). 
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Paskutinis EDAPP uždavinys susijęs su jo, kaip Europos institucijų priežiūros institucijos, 

vaidmeniu. EDAPP turi būti nuspėjama, teisinga ir patikima priežiūros institucija. Šiuo 

tikslu ji ir toliau turi skatinti Europos institucijas, kad jos atitiktų reikalavimus, remti jas įgyjant 

daugiau patirties, pavyzdžiui, siūlyti joms naujas atskaitomybės priemones – subrangos 

modelius, įsivertinimo priemones, teminius praktinius vadovus, išsamius mokymus 

kibernetinio saugumo srityje. EDAPP taip pat turės padidinti savo gebėjimą atlikti 

patikrinimus vietoje ir dokumentų patikrinimus, kuriems reikia specialių įgūdžių. Aš tai 

žinau, nes įsteigiau CNIL tikrinimo tarnybą. Be to, EDAPP turės skelbti savo metinę 

patikrinimų programą ir teikti jos įgyvendinimo ataskaitas, visų pirma, Parlamentui. Tai 

taip pat pasakytina apie jo patikimumą tiek ES viduje, tiek už jos ribų.  

Kad galėtų spręsti šiuos uždavinius, EDAPP reikės visapusiškos Parlamento paramos, kad 

galėtų padidinti savo išteklius, kurie, atsižvelgiant į jo užduotis ir uždavinius, vis dar 

nepakankami. 

3. Kaip ketinate atlikti teisiškai paskirtą EDAPP vaidmenį, susijusį su teisingumo ir 

vidaus reikalų srities agentūrų priežiūra, ir kokia Jūsų nuomone dėl TVR agentūrų 

vykdomo keitimosi asmens duomenimis ir tokių duomenų perdavimo šioms agentūroms, 

ypač asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims priežiūros požiūriu? 

Norint vykdyti veiksmingą Europos teisminių ir policijos agentūrų vykdomo duomenų 

tvarkymo priežiūrą, reikia žinoti, kaip veikia baudžiamosios teisenos grandinė, teisminės 

institucijos bei tarnybos, atsakingos už kovą su nusikalstamumu. Šiuo atžvilgiu manau, kad 

mano patirtis Nacionalinės asamblėjos įstatymų komitete ir CNIL (Prancūzijos duomenų 

apsaugos institucijoje) yra ypač svarbi.  

Įstatymų komitete buvau atsakingas už baudžiamąją teisę, už kalėjimų administracijos biudžeto 

priežiūrą ir asmens duomenų teisę. Eidamas šias pareigas 7 metus dirbau su visais 

baudžiamosios teisės aktais, įskaitant sunkius seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų 

duomenų bazės ir stebėsenos priemonių („FIJAIS“ duomenų bazė) sukūrimą.  

CNIL ilgai buvo viena iš nedaugelio Europos duomenų apsaugos institucijų, turinčių 

kompetenciją a priori ir a posteriori tikrinti policijos ir teismo bylas. Todėl dirbdamas 

generaliniu sekretoriumi 2008 m. ir 2009 m. organizavau pirmą bendrą teisminės policijos 

registro (STIC), kurį kontroliuoja kompetentingi Prancūzijos prokurorai, patikrinimą. 

Tikrinimo metu STIC buvo laikomi duomenys apie 36 milijonus asmenų. Tikrinimas vyko 

daugiau kaip metus, atlikta 19 patikrinimų vietoje, nusiųsti klausimynai 34 teismams, kurie 

sudaro 50 proc. Prancūzijos baudžiamosios veiklos, taip pat techniniai paklausimai apie 

saugumo ir ryšių atsekamumo priemones. Be to, teise susipažinti su policijos atliekamu 

duomenų tvarkymu buvo galima naudotis tik netiesiogiai, t. y. CNIL naudodavosi šia teise to 

paprašiusio asmens vardu; tą patį gali daryti EDAPP pagal Reglamento Nr. 2018/1725 84 

straipsnį. Ši unikali patirtis, įgyta atliekant tikrinimus ir naudojantis teise į netiesioginę 

prieigą (CNIL gaudavo per 4 000 prašymų per metus), bus ypač naudinga EDAPP. 

Nes EDAPP iš tiesių veikia sudėtingoje teisinėje sistemoje, kuri per artimiausią kadenciją dar 

kis. Nepaisant to, kad buvo priimtas Reglamentas Nr. 2018/1725 ir jo IX skyrius, EDAPP 

įgaliojimai yra nevienodi, nes jie grindžiami keliomis specialiomis teisinėmis priemonėmis. Tai 

pasakytina apie operatyvinių duomenų tvarkymą, atliekamą Europolo, Eurojusto arba Europos 

prokuratūros. EDAPP įgaliojimai skiriasi, nes jis negali skirti administracinės baudos arba 
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įsakyti sustabdyti tarptautinius duomenų srautus nei įspėti Europos prokuratūrą. Kitaip nei 

Europolas, jis taip pat negali uždrausti Eurojustui ir Europos prokuratūrai tvarkyti duomenis.  

Vis dėlto šiuo metu galiojančios teisinės sistemos suteikia EDAPP galimybę vykdyti griežtą 

šių agentūrų priežiūrą, kuri yra neginčytinai būtina atsižvelgiant į riziką, susijusią su 

tokių duomenų tvarkymu, ir į tam tikrų informacinių sistemų sąveikumo perspektyvas. 

Didžiausią riziką kelia duomenų perdavimas, visų pirma trečiosioms šalims, todėl būtina 

vykdyti griežtą jo priežiūrą. Kadangi Komisija nepriėmė sprendimo dėl tinkamumo pagal 

Direktyvą 2016/680, EDAPP vaidmuo bus labai svarbus.  

Ši priežiūros jau vykdoma įgyvendinant susitarimams tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių dėl 

Europolo perduodamų duomenų. Ji ir toliau turės taip pat griežtai būti vykdoma. Priežiūros 

pareigūnas turės vykdyti jam suteiktus priežiūros įgaliojimus siekdamas užtikrinti, kad 

Eurojustas ir Europos prokuratūra duomenis perduotų laikydamiesi atitinkamuose teisės 

aktuose nustatytų taisyklių ir pagal Teisingumo Teismo reikalavimus. Rizika, kad perduoti 

duomenys trečiosiose šalyse bus naudojami kitais tikslais, yra reali ir šiuo atžvilgiu turi būti 

vykdoma griežta kontrolė. 

Siekiant išvengti kontrolės sistemų susiskaidymo ir asmenų duomenų apsaugos lygio šioje 

jautrioje srityje susilpnėjimo, Reglamento Nr. 2018/1725 98 straipsnyje nustatyta peržiūros 

sąlyga (ne vėliau kaip 2022 m. balandžio 30 d.). Pagal šią sąlygą Komisija raginama išnagrinėti 

specialius tekstus, užtikrinti, kad jie būtų suderinami su Direktyva 2016/680 ir nustatyti visus 

nukrypimus, kurie lėmė tokį susiskaidymą. EDAPP vaidmuo šioje srityje bus lemiamas 

dalijantis informacija ir patariant Komisijai, Tarybai ir Parlamentui.  

Šiuo tikslu man atrodo būtina, kad EDAPP: i) nuo 2020 m. pradžios parengtų daugiametę 

kontrolės programą, kuri atsispindėtų jo metinėje programoje (žr. atsakymą į 2 klausimą); ii) 

padidintų savo kompetenciją ir turimus išteklius patikroms vietoje atlikti; iii) vykdytų plačią 

koordinavimo su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis veiklą, atsižvelgiant į šių 

agentūrų tvarkomų duomenų mišrų pobūdį; iv) teiktų aiškias ir atskirai išdėstytas savo 

priežiūros pareigų vykdymo ataskaitas ir v) bendradarbiaudamas su šių agentūrų darbuotojais 

parengtų specialias paramos ir atitikties užtikrinimo priemones.  

 


