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STRASBOURG

Zaslišanje kandidatke Noëlle LENOIR

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

Na to delovno mesto sem se prijavila zaradi treh glavnih razlogov.

Prvič, ker to delovno mesto povezuje človekove pravice, znanost in tehnologijo, kar me zelo 

zanima, saj je osnova moderne demokracije. 

Nadalje, ker želim svoje strokovno znanje in priznane praktične izkušanje s področja varstva 

podatkov uporabiti v prid splošnega evropskega interesa in evropskih institucij. Verjamem v 

Evropo, ki je državljanom sposobna predlagati model v svetovni informacijski družbi. 

Nazadnje pa, ker morajo evropske institucije dajati zgled pri spoštovanju varstva podatkov, 

kar je smisel nadzorne vloge, ki jo ima Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP). 

Zakaj menim, da sem primerna za to delovno mesto. 

a) Sem popolnoma neodvisna, kar sem vedno znova dokazala, zlasti kot upravna in ustavna 

sodnica. Kot ministrica za evropske zadeve sem bolj veljala za predstavnico civilne družbe 

kot pa politike. Nisem se odločila za politično kariero, čeprav sem imela to možnost. Sem 

pravnica, ki se odločno zavzema za človekove pravice in jo zanima njihova povezava s 

tehnologijo.   

b) Sem strokovnjakinja s področja varstva podatkov, saj sem imela priložnost slediti razvoju 

na tem področju vse od glasovanja o francoskem zakonu iz leta 1978 in nacionalnem organu 

za informatiko in svoboščine (CNIL), katerega prve korake sem tudi spremljala. Sem 

partnerica v mednarodni odvetniški pisarni in v Parizu vodim skupino za področje prava o 

varstvu podatkov. Opažam, da je še vedno zelo malo žensk, ki so partnerice v mednarodnih 

odvetniških pisarnah, še manj pa je partneric, ki so vodje oddelkov. 

c) Poznam skrivnosti javnih ustanov, saj sem delovala v vseh treh vejah oblasti: zakonodajni 

(uslužbenka v senatu in pooblaščenka za poklicno etiko v nacionalni skupščini), izvršilni (v 
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kabinetu ministra za pravosodje in na ministrstvu) in sodni (državni svet, ustavno sodišče in 

odvetniška zbornica). V nacionalnem organu za informatiko in svoboščine sem se tudi 

podrobno seznanila z delovanjem neodvisnih upravnih organov. 

c) Kot Evropejki in državljanki sveta sta bili odprtost za mednarodne zadeve in raznolikost 

kultur vedno v središču mojih interesov. Kot predsednica Evropske skupine za etiko v 

znanosti in novih tehnologijah in Mednarodnega odbora za bioetiko pri Unescu ter kot 

profesorica na univerzah Columbia (ZDA) in UCL (University College London) v Londonu, 

danes pa na HEC (Hautes écoles commerciales) v Parizu sem bila v stiku z mladimi vseh 

narodnosti. 

Zaradi vsega tega (neodvisnost, tehničnost, vodenje organov na visoki ravni ter čut za 

komuniciranje z drugimi) menim, da sem verodostojna in prepričljiva kandidatka. 

– Kako si predstavljate nadzorno delo ENVP? Kako si predstavljate vlogo ENVP pri 
nadzoru obdelave podatkov v institucijah in organih EU in kako nameravate uporabiti 
pristojnosti ukrepanja ENVP za zagotovitev skladnosti?

Nadzorni vlogi ENVP je treba dati ustrezni pomen, saj je od tega odvisna njena 
verodostojnost. 
V okviru sedanje reforme je treba vztrajati na naknadnem nadzoru, hkrati pa ohraniti vse 
predhodne formalnosti za obdelavo občutljivih podatkov, zlasti na področju policije, sodstva 
in zdravja. Določiti je treba letni program revizij (zlasti v zvezi z ogrožanjem zasebnosti, 
telesne varnosti in notranjega nadzora) glede na merila, ki veljajo za ta področja, ter glede na 
občutljivost podatkov, pri čemer pa ne bi smeli biti izključeni nenapovedani inšpekcijski 
pregledi (v primeru kršitev varstva podatkov). Posebej je treba paziti, da organi zunaj EU 
nimajo neposrednega dostopa do podatkov EU, razen v okviru mehanizmov za medsebojno 
pomoč. 
ENVP bi moral bolj strokovno pristopati k nadzoru nad obdelavo podatkov na področju 
sodstva in notranjih zadev (Eurodac, SIS II, VIS, Europol itd.), hkrati pa se zavedati posledic 
sedanje sodne prakse evropskih sodišč (Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za 
človekove pravice) in nacionalnih ustavnih sodišč za varstvo zasebnosti in temeljnih pravic. 
Nadzorna vloga ENVP pomeni tudi vplivnejšo vlogo in večje pristojnosti pooblaščencev za 
varstvo podatkov. Tem je treba dati na voljo sredstva za usposabljanje osebja (izvajanje 
programov za zagotavljanje zakonitosti delovanja, e-usposabljanje) in zagotoviti, da se bodo 
službe ENVP pravočasno odzivale na njihova vprašanja (na primer, kaj storiti v primeru 
zahteve za dostop, hkrati pa zagotoviti varstvo podatkov). Pooblaščence za varstvo podatkov 
je treba spodbujati, da bodo sistematično beležili ugotovljene zaplete. ENVP bo moral 
pripraviti preprost in razumljiv „Vodič dobre prakse“ . 
Obravnavanje pritožb je treba formalizirati. Vzpostaviti bi bilo treba bolj formalne stike z 
evropskim varuhom človekovih pravic, ko se tudi njemu predloži vprašanje o podlagi za 
varstvo podatkov (na primer Memorandum o soglasju.)
Dopolniti je treba sistem sankcij in pregledati strateški dokument ENVP.
Prva sankcija je prekinitev obdelave in uvedba pomoči. Če se kršitev nadaljuje, se lahko 
uvedejo druge sankcije (tudi Kadrovski predpisi predvidevajo sankcije). Sankcije se 
predvidijo tudi za primere, ko se ENVP zavrne možnost dostopa do elementov, ki so 
temeljnega pomena za njegov nadzor, ali ko se mu te elemente prikrije. Ob upoštevanju 
učinka, ki ga bo imela splošna uredba o pregledu Uredbe 45/2001, bo treba skupaj s 
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pooblaščenci za varstvo podatkov pregledati strateški dokument ENVP z dne 13. decembra 
2010. V dogovoru z zadevno institucijo se lahko kot oblika sankcije predvidi objava kršitev. 
Vse sankcije morajo biti sorazmerne in izrečene v skladu z ustreznimi zakonskimi postopki,
prav tako pa se ne sme pozabiti, da so namenjene zagotovitvi ustreznega ravnanja in 
spoštovanja pravic. 

Ob upoštevanju vloge, ki bi jo ENVP lahko imel v prihodnosti kot sekretariat 
Evropskega odbora za varstvo podatkov, če bo sedanji sveženj ukrepov za varstvo 
podatkov na tej točki sprejet, ali lahko pojasnite, kako si zamišljate organizacijo in 
delovne metode Evropskega odbora za varstvo podatkov ter kako bi bilo treba po vašem 
mnenju spremeniti Uredbo (ES) št. 45/2001, da bo ta nova vloga upoštevana?

Če bo ENVP prevzel vlogo sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov, 
njegova organizacijska struktura in metode dela ne bodo smele vplivati na njegovo 
neodvisnost.
Odgovor na to vprašanje je lahko kočljiv, če se sedanji odnosi med ENVP in skupino iz člena 
29 ne poznajo od znotraj. V vsakem primeru mora ENVP ohraniti svojo neodvisnost, kot jo 
določa člen 44 Uredbe 45/2001. Nepojmljivo bi bilo, da ENVP ne bi imel enako neodvisnega 
položaja, kot ga je zahtevalo Sodišče Evropske unije v svojih nedavnih sodbah v zvezi z 
različnimi nacionalnimi organi o varstvu podatkov.  
Skupina iz člena 29 in ENVP se lahko zbližata pri delu v zvezi z njuno svetovalno vlogo pri 
evropskih institucijah, v zvezi z nadzorom pa je to nemogoče. Zgraditi bi bilo treba „kitajski 
zid“, da bi se nadzorna vloga ločila od svetovalne. Upravne in finančne službe bi lahko 
sodelovale, saj ENVP razpolaga s posebno proračunsko vrstico.  
Za naloge v pristojnosti odbora bi treba oblikovati skupne ekipe, ki bi se ukvarjale zlasti s 
sektorskimi zadevami (v zvezi s pomembnimi politikami EU). Za boljše sodelovanje bi bilo 
treba na te ekipe nasloviti skupna pisma predsednika Evropskega odbora za varstvo podatkov 
in ENVP v zvezi z njihovimi nalogami.  Posamezni uradniki bi morali biti še naprej podrejeni 
enemu ali drugemu organu. 
Uredba, ki nadomešča Uredbo 2001/45, bo morala biti v skladu z duhom reforme.
Člen, ki določa neodvisnost ENVP, bi lahko tudi določal, da te neodvisnosti ne ogroža 
njegova funkcija sekretariata Evropskega odbora za varstvo podatkov. 
Poseben člen na podlagi na notranje uredbe, ki bi določala nov način organiziranosti, bi se 
moral nanašati na novo funkcijo sekretariata. Posamezni členi bi morali opisovati nadzorno 
funkcijo na eni strani in svetovalno na drugi. 
Cel člen bi se moral nanašati na sodelovanje z nacionalnimi organi. Razmisliti je treba tudi o 
vlogi ENVP do sorodnih organov v tretjih državah, če taki organi obstajajo. 
Nazadnje je treba določiti vlogo ENVP, ko bo odbor moral posredovati v okviru sistema „vse 
na enem mestu“ (one stop shop), ki je eden od izzivov reforme, da se spodbudi skupna kultura 
varstva podatkov, ki naj temelji na prednostnem pomenu prava, vzajemnega zaupanja in 
izmenjave. 


