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ESTRASBURGO

Audição do candidato Yann PADOVA

1. Pode expor as razões pelas quais se candidata a este lugar e se considera competente
para o ocupar?

O meu percurso profissional permitiu-me adquirir uma visão de "360°" sobre a proteção de
dados, tema sobre o qual me debruço há 20 anos. Comecei por abordar o tema do ponto de
vista do legislador, no seio da Assembleia Nacional, trabalhando sobre a transposição da
Diretiva 95-46, mas também sobre vários projetos de lei, nomeadamente o relativo à criação do
registo de controlo dos autores de crimes sexuais. Na Assembleia Nacional, enquanto
administrador sujeito à obrigação de rigorosa neutralidade, aprendi a trabalhar com
deputados de todos os quadrantes políticos e a negociar soluções de compromisso sobre textos
legislativos. Exerci novamente estas funções ao cooperar com os serviços da Comissão
Europeia no âmbito das primeiras versões do RGPD.  Esta experiência de aconselhamento da
autoridade legislativa parece-me particularmente relevante para a Autoridade Europeia para a
Proteção de Dados (AEPD) no desempenho das suas funções junto do Parlamento e do
Conselho.

Na qualidade de Secretário-Geral da Autoridade Francesa para a Proteção de Dados (CNIL),
estabeleci então a «nova CNIL» resultante dessa transposição, com novas competências amplas
e diversificadas. A organização e os procedimentos da CNIL foram modificados, foi assegurado
o exercício dos poderes coercivos e de controlo, foram desenvolvidos novos serviços e
ferramentas para os utilizadores, etc. Para explicar estas novas competências, coloquei em
marcha uma ambiciosa política de comunicação, nomeadamente a nível europeu. Tendo em
conta as novas funções da AEPD, esta experiência de gestão da mudança, de exercício de
novas competências, de rigorosa gestão orçamental, de utilização de instrumentos e de uma
política de comunicação robusta afigura-se-me fundamental para desempenhar com êxito as
funções de AEPD.

Na qualidade de Comissário na Comissão Reguladora da Energia (CRE), supervisionei a
elaboração do relatório sobre a gestão de dados pelos operadores de redes de energia. As
funções destes operadores de rede estão a evoluir rapidamente com a implantação de «redes
inteligentes» e a consequente recolha maciça de dados. Estão a surgir novas oportunidades, mas
também novos riscos, como a cibercriminalidade. Mais uma vez, esta experiência de criação de
um novo quadro regulamentar num setor industrial estratégico, ao serviço dos interesses do
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consumidor final e na ótica da promoção da confiança digital, ser-me-á muito útil enquanto
AEPD.

Na qualidade de consultor estratégico do ICO (Information Commissioner’s Office - Reino
Unido), ocupo-me atualmente da relação entre regulamentação e inovação. Desde 2016, o
meu papel tem consistido em propor a criação de uma «sandbox» e em apoiar a ICO neste
processo até à sua implementação operacional. O debate sobre a inovação ao serviço do bem
público deverá ter lugar a nível europeu, em particular no Parlamento, tendo em conta,
nomeadamente, as ambições da Europa em matéria de IA. A minha reflexão sobre este assunto,
bem como a minha atividade docente e publicações académicas, ser-me-ão úteis para
aconselhar o Parlamento.

Presentemente sou advogado numa empresa internacional. Aconselho as empresas, em matéria
de dados pessoais, na elaboração dos seus projetos inovadores e na sua governação. A
problemática da proteção de dados está a tornar-se num dos fatores de competitividade e
diferenciação entre empresas. Constitui também um fator de risco mais elevado, dado as
sanções previstas no RGPD. Hoje em dia, o exercício da minha função de consultor é ainda
mais estratégico e multijurisdicional do que antes. Conhecer e compreender os desafios e o
funcionamento das empresas a partir do seu interior, assim como as limitações e os
objetivos da sua transformação digital, parece-me ser uma condição necessária para o bom
exercício das funções confiadas à AEPD.

Este percurso diversificado é a garantia de uma perícia multidisciplinar, de uma visão
estratégica dos desafios, de abertura internacional, e também de pragmatismo. O meu percurso
demonstra a minha capacidade para construir «pontes»: entre disciplinas jurídicas
diferentes, entre o direito e a tecnologia, entre o direito e a economia, entre sistemas
jurídicos de diferentes países, entre instituições e intervenientes, nomeadamente políticos,
com interesses por vezes divergentes, bem como entre culturas. Este percurso ilustra também
o meu empenho no modelo europeu da proteção de dados, na minha capacidade para o
defender e promover à escala internacional. Este empenho decorre também das minhas
origens, pois sou em parte sueco, pelo lado da minha mãe, o meu pai é oriundo da região da
Polónia oriental e tenho o nome de uma cidade italiana onde os meus antepassados se
refugiaram.

Por último, gostaria de acrescentar que a independência está no centro da minha vida
profissional. Já assim era quando decidi entrar para a CNIL e a CRE, que são autoridades
independentes. Atualmente, na minha profissão como advogado, a independência é uma
obrigação ética. Mas, para além do estatuto, a independência é medida por ações: são disso
testemunho os meus artigos académicos sobre o direito a ser esquecido, que estão em
conformidade com a decisão do TJCE (C-507/17), ou as minhas recentes alegações perante o
TJCE sobre a vigilância do Estado (C-511/18). A independência é uma disciplina exigente,
que deve abranger o diálogo com todas as partes interessadas, sem o qual se transforma numa
autarquia inacessível. A AEPD irá necessitar de uma conceção de independência exigente, mas
construtiva, aberta, mas firme, a qual desejo colocar ao seu serviço e ao vosso serviço.

2. Pode descrever a sua visão para o futuro da autoridade que teria de liderar enquanto
AEPD, incluindo os potenciais desafios que prevê e as prioridades que definirá para esta
autoridade independente?
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Com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial (IA), da auto-aprendizagem de
algoritmos e da Internet das coisas, a Europa enfrenta desafios de índole ética sem
precedentes. Embora o volume dos dados produzidos duplique de 24 em 24 meses, como
regulamentar algoritmos que se modificam por si mesmos e que parecem, por vezes, escapar ao
controlo dos seus criadores? Como garantir a transparência e a inteligibilidade destes
instrumentos que invadem o nosso quotidiano? Como garantir a sua objetividade e medir a sua
parcialidade? Como corrigi-los quando são discriminatórios? Estes desafios são
particularmente importantes, pois a Europa vê-se entre dois modelos de regulamentação:

O dos Estados Unidos, onde não existe legislação federal transversal em matéria de dados, e
onde é o juiz, ou mesmo a entidade de regulação setorial, que intervem a posteriori, e o da
China, caracterizado por uma excessiva centralização estatal do acesso aos dados.

Neste contexto geopolítico de dados, num mundo digital em construção, a Europa deve
afirmar-se como o novo ator principal. A Comissão anunciou a sua intenção de apresentar uma
proposta sobre IA no prazo de 100 dias. A Europa dispõe dos meios para realizar as suas
ambições, uma vez que já dispõe de um quadro jurídico robusto sobre o qual construir esta
nova regulamentação: o RGPD. Prevê princípios pertinentes, como "responsabilidade",
transparência, o direito de as pessoas não serem objeto de uma decisão tomada apenas com base
no tratamento automatizado de dados. Com o RGPD por base, a Europa pode e deve conseguir
utilizar a IA de forma ética, responsável, benéfica para as pessoas e para a sociedade no
seu conjunto. Na construção desta via europeia e humanista da IA, a AEPD tem todo um
papel de aconselhamento a desempenhar, mediante a apresentação de propostas pragmáticas
e inovadoras ao Parlamento, que é o lugar privilegiado para a construção democrática desta
via europeia. Quanto à substância, poder-se-ia considerar a introdução de: uma abordagem
baseada nos riscos e apoiada no direito à experimentação, no reforço dos mecanismos de
certificação, correção e transparência, ou mesmo na rastreabilidade dos dados e algoritmos
utilizados («um passaporte» dos dados?). Trata-se de um primeiro grande desafio que terá
também de ser abordado ao nível internacional. A AEPD terá de ser a porta-voz desta via
europeia.

O segundo desafio estratégico da AEPD decorre do valor crescente dos dados, da
complexidade e da escalabilidade da economia de dados. Compreender a cadeia de valor,
identificar as tendências emergentes e os novos intervenientes torna-se uma condição prévia
para a prestação de aconselhamento pertinente, de forma ágil e proativa, e não apenas reativa.
Para tal, a AEPD terá de intensificar os mecanismos de cooperação operacionais com as
autoridades europeias responsáveis pela concorrência e com as autoridades nacionais de
proteção de dados, assim como desenvolver parcerias com centros de investigação nas áreas
da economia, da cibersegurança e da sociologia dos usos da tecnologia. Acima de tudo,
porém, a AEPD terá de aumentar a sua própria capacidade de análise prospetiva tecnológica
e de intervenção, mediante a diversificação do perfil do seu pessoal, reforçando assim a sua
independência.

Possuo esta experiência de criação de uma capacidade de análise tecnológica prospetiva,
pois criei, na CNIL, o laboratório de perícia, um dos primeiros na Europa, aumentando
simultaneamente a proporção de engenheiros de 3% para 10% dos efetivos em seis anos. Isto
porque a proteção de dados já não pode funcionar em silos. Para ser um conselheiro pertinente,
proativo e multidisciplinar do Parlamento, do Conselho e da Comissão, a AEPD deve ser
mais aberta e articulada em torno de um novo projeto estratégico. Comprometo-me a
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participar na sua construção, no prazo de seis meses após a minha entrada em funções e
mediante consulta das partes interessadas, pois independência não é o mesmo que
autarquia.

O terceiro desafio diz respeito à questão da partilha de dados e da sua transferência entre
Estados, incluindo Estados terceiros, por motivos de luta contra a criminalidade. O TJUE e o
Parlamento tomaram posições firmes que poderão servir de apoio à AEPD tanto na sua
função consultiva como de controlo (ver Q 3).

O último desafio com que se confronta a AEPD decorre da sua missão de supervisão das
instituições europeias. A AEPD deve ser uma entidade de controlo previsível, justa e credível.
Para o efeito, deve continuar a apoiar as instituições europeias no que respeita ao cumprimento,
apoiando-as no seu processo de maturação propondo-lhes, por exemplo, novos
instrumentos em matéria de prestação de contas (accountability), tais como modelos de
contratos de subcontratação, instrumentos de autoavaliação, guias práticos temáticos e
formação aprofundada no domínio da cibersegurança. A AEPD terá também de desenvolver as
suas competências no que respeita à sua própria capacidade de supervisão in situ e com base
em documentos, o que exige competências específicas. Estou ciente disto porque criei o
serviço de controlo da CNIL. Por último, a AEPD terá de publicar o seu programa anual
de controlos e apresentar um relatório sobre a sua execução, nomeadamente ao
Parlamento. O mesmo se aplica à sua credibilidade, dentro e fora da UE.

A fim de dar resposta a estes desafios, a AEPD necessitará do pleno apoio do Parlamento
para obter um aumento dos seus recursos, que continuam a ser insuficientes tendo em conta as
suas funções e os desafios com que se depara.

3. Como tenciona desempenhar a missão que lhe seria oficialmente confiada enquanto
AEPD em matéria de supervisão das agências incumbidas da Justiça e Assuntos Internos
e o que pensa da transferência de dados pessoais a partir das agências JAI e para as
mesmas, especificamente no que respeita à supervisão das transferências de dados
pessoais para países terceiros?

Para controlar eficazmente as operações de tratamento de dados das autoridades judiciárias e
policiais europeias, é preferível conhecer o funcionamento do sistema de justiça penal, das
instituições judiciais e dos serviços responsáveis pela luta contra a criminalidade. A este
respeito, parece-me particularmente pertinente a experiência que adquiri na Comissão das Leis
da Assembleia Nacional e na CNIL (autoridade francesa de proteção).

Na Comissão das Leis, fui responsável pelo direito penal, pelo controlo do orçamento da
administração penitenciária e pelo direito à proteção dos dados pessoais. Neste contexto,
debrucei-me sobre toda a legislação penal durante sete anos e, em especial, a criação de uma
base de dados e de sistemas de acompanhamento dos autores de crimes sexuais graves (ficheiro
"FIJAIS").

Quanto à CNIL, foi durante muito tempo uma das poucas autoridades de proteção de dados na
Europa com competência para efetuar controlos a priori e a posteriori sobre processos policiais
e judiciais. É por esta razão que, na qualidade de Secretário-Geral, organizei, em 2008 e 2009,
o primeiro controlo geral da base de dados da polícia judiciária («STIC»), colocado sob a
autoridade dos procuradores da República competentes. À data deste controlo, a STIC continha
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dados respeitantes a 36 milhões de pessoas. Esta auditoria durou mais de um ano, conduziu a
19 inspeções no local, ao envio de questionários a 34 tribunais que representam 50 % da
atividade penal em França e a perguntas técnicas sobre as medidas de segurança e de
rastreabilidade das ligações. Além disso, o direito de acesso das pessoas ao tratamento de dados
pela polícia era então exercido apenas de forma "indireta", ou seja, a CNIL exercia esse direito
em nome do requerente, como é o caso da AEPD nos termos do artigo 84.º do Regulamento
2018/1725. Esta experiência única de controlo e de prática do direito de acesso indireto
(cerca de 4000 pedidos apresentados por ano à CNIL) ser-me-á particularmente útil na
qualidade de AEPD.

Com efeito, a AEPD opera no âmbito de um quadro jurídico complexo que evoluirá no
decurso do seu próximo mandato. Apesar da adoção do Regulamento 2018/1725 e do seu
capítulo IX, as competências da AEPD permanecem variáveis, uma vez que se baseiam em
diversos instrumentos jurídicos especiais. Tal é o caso das operações de tratamento de dados
operacionais efetuadas pela Europol, pela Eurojust ou pela Procuradoria Europeia. As
competências da AEPD diferem, na medida em que não pode aplicar uma coima administrativa,
nem ordenar a suspensão dos fluxos internacionais de dados, nem enviar uma advertência à
Procuradoria Europeia. Ao contrário da Europol, também não pode impor uma proibição de
tratamento à Eurojust e à Procuradoria Europeia.

Contudo, os regimes jurídicos atualmente em vigor permitem à AEPD exercer um controlo
exigente sobre estas agências, o que é absolutamente indispensável, tendo em conta os
riscos inerentes ao tratamento de tais dados e a perspetiva de interoperabilidade de
determinados sistemas de informação. É nas transferências de dados, em particular para países
terceiros, que os riscos são mais elevados e que os controlos devem ser efetuados com o máximo
rigor. Na ausência de uma decisão de adequação adotada pela Comissão nos termos da Diretiva
2016/680, o papel da AEPD será crucial.

Este controlo é já efetuado em relação aos acordos celebrados entre a União e países terceiros
no que respeita às transferências de dados pela Europol e terá de continuar com um nível
máximo de rigor. No que respeita à Eurojust e à Procuradoria Europeia, a Autoridade deverá
exercer os poderes de controlo que lhe foram conferidos para assegurar que as transferências
de dados sejam efetuadas em consonância com as regras estabelecidas nos regulamentos
aplicáveis e em conformidade com as exigências do TJUE. O risco de os dados transmitidos
serem utilizados para outros fins nos países terceiros é real, pelo que deve ser efetuado um
controlo rigoroso a este respeito.

A fim de evitar a fragmentação dos regimes de controlo e, por conseguinte, a fragilização do
nível de proteção dos dados pessoais nesta área particularmente sensível, o artigo 98.º do
Regulamento (CE) 2018/1725 prevê uma «cláusula de reexame» (o mais tardar em 30 de abril
de 2022). Esta cláusula convida a Comissão a examinar os textos especiais, a garantir a sua
compatibilidade com a Diretiva 2016/680 e a identificar as divergências que levaram à
fragmentação. Neste contexto, o papel da AEPD será decisivo para partilhar a sua experiência
e aconselhar a Comissão, o Conselho e o Parlamento.

Para o efeito, parece-me fundamental que a AEPD: (i) estabeleça, desde o início de 2020, um
programa plurianual de controlos refletido no seu programa anual (ver resposta à pergunta
2); (ii) reforce as competências e os recursos disponíveis para as suas missões de controlo no
local; (iii) desenvolva uma coordenação aprofundada com as autoridades nacionais de
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proteção de dados, tendo em conta a natureza "mista" dos dados tratados por essas agências;
(iv) apresente informações explícitas e distintas sobre a sua missão de supervisão e (v)
desenvolva instrumentos de acompanhamento e de promoção da conformidade específicos,
em colaboração com as equipas dessas agências.


