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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Понеделник, 20 октомври 2014 г., 19.00 – 22.30 ч.
Европейски парламент

СТРАСБУРГ

Изслушване на кандидата Ян ПАДОВА

Работя без прекъсване в областта на защитата на личните данни в продължение 
на повече от 15 години. Моята професионална кариера ми позволи да получи пълна 
представа (на „360°“) за тази област, първо, от гледна точка на законодателя, после – от 
тази на регулатора (Националната комисия за информатика и свободи – Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)), и накрая – в качеството на адвокат.

Като администратор в Националното събрание отговарях за транспонирането на 
Директива 95/46/ЕО, която измени в значителна степен правомощията на CNIL (закон 
от 2004 г.). Опитът ми в Националното събрание като специалист по 
наказателноправни въпроси и по правото в областта на личните данни, изгради у мен 
навик, методичност, но най-вече афинитет към работата, консултирането и 
преговорите с народните представители, с политическите групи и с 
представителите на изпълнителната власт.  Всички тези задачи са неразделна част от 
задачите на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), както е 
отразено в стратегическия документ, публикуван от ЕНОЗД на 4 юни. 

Като генерален секретар отговарях за изграждането на „новата“ CNIL, предвидено в 
закона от 2004 г. Промених нейната организация и диверсифицирах нейните ресурси от 
юридически експертен опит и най-вече нейните технологични ресурси.  На практика, 
колкото повече го изпреварват технологиите, в толкова по-голяма степен регулаторът е 
склонен да проявява консерватизъм, да прилага по-малко прагматизъм в своя анализ и 
да бъде по-чувствителен на външен натиск. Именно поради това убеждение увеличих 
три пъти броя на инженерите в CNIL. Днес, за да бъде независим, регулаторът 
трябва да бъде мултидисциплинарен. Осигурих сигурността от правна гледна точка 
на упражняването на правомощията за правоприлагане и контрол на CNIL, разработих 
нови онлайн услуги за потребителите, въведох иновации в комуникацията и положих 
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усилия на международно равнище за популяризиране и разясняване на европейския 
модел (вж. конференцията в Страсбург от 2008 г., вследствие на която беше приета 
Декларацията от Мадрид).  Тази „нова“ CNIL и нейната комуникационна стратегия 
провокираха враждебни реакции, заплахи за нейната независимост чрез парламентарни 
изменения, целящи намаляването на нейния бюджет, както и чрез политически натиск 
по повод на някои досиета, които са от особен интерес за гражданските свободи.  
Пример за това са контролът на регистъра на полицията (Системата за обработка на 
констатирани нарушения – Système de traitement des infractions constatées (STIC)) и 
проектът за създаване на регистър на разузнаването „EDVIGE“.  Познавам точното 
значение на независимостта, свързаните с нея изисквания, но и това, че тя се нуждае 
от готовност за диалог, без което се превръща в неразбрана и недостъпна автаркия.  
Именно от такава концепция за независимост – строга, отворена, но твърда, ще 
има нужда ЕНОЗД, за да постигне успешното изпълнение на своите нови задачи. 

Накрая, икономическото измерение на защитата на данните е по-важно от всякога.  
Сблъсквам се с това ежедневно в качеството ми на адвокат в международна кантора.  
Личните данни са новото „черно злато“ на икономиката.  Те дават възможност за 
създаването на нови услуги, на нови пазари.  Тези нови участници в цифровата 
икономика са „пробивни“ по същество, тъй като се диверсифицират хоризонтално 
благодарение на контрола, който имат над личните данни.  Това познаване на 
икономическата действителност е съществено предимство, чрез което ЕНОЗД да 
запази своята релевантност и прагматичност в задачата си да съветва
европейските институции. 

В този контекст – на постоянни иновации, на конкуренция между правните системи за 
контрол, Европа реши да реформира своя собствен модел.  Предложението за 
регламент въвежда нова структура за управление на органите чрез механизма за 
съгласуваност под ръководството на един бъдещ европейски комитет, чийто 
секретариат ще бъде осигуряван от ЕНОЗД.  Това е особено тежка, нова и 
стратегическа задача.  Поради това трябва да се създаде „нов“ ЕНОЗД, с нов екип 
за един нов проект.  Знам от собствен опит това, което управлението на промяната 
изисква като енергия, като ангажимент, като способност за иновации и като 
ентусиазъм.  Ентусиазъм, способност за бърза реакция в организационен аспект, 
мултидисциплинарен подход към защитата на данните, открита, но твърда концепция 
за независимост:  това са нуждите на „новия“ ЕНОЗД.  Това са качествата, които бих 
искал да предоставя в служба на ЕНОЗД. 

В очакване на влизането в сила на бъдещия регламент надзорникът (ЕНОЗД) ще трябва 
да изпълнява своите надзорни функции, като се уповава на достиженията в областта от 
последните 10 години, които са ясно формулирани в стратегическия документ.  
Всъщност едно от основните задължения на един надзорник е да бъде предвидим.

Да бъдеш предвидим на първо място означава да посочваш изрично и да 
оповестяваш своите критерии при приоритизирането на извършваните проверки. 
Независимо от това дали става въпрос за посещения на място или за предварителни 
проверки при рискови операции за обработка на данни, това приоритизиране би могло 
да се основава на следните критерии:  i) получени жалби, въпреки че броят им намалява 
постоянно от 2011 г. насам (от 100 на 80 през 2013 г.); ii) тематични области, 



DV\1036745BG.doc 3/5 PE539.682v01-00

BG

определяни от ЕНОЗД (например сигурността на личните данни, полетата за свободен 
текст, географското позициониране, практиката „Донеси своето собствено устройство“ 
в рамките на европейските институции и др.).  Като се има предвид нарастването на 
броя на получените заявления за предварителна проверка (80 през 2010 г., 280 през 
2013 г.), ЕНОЗД  би могъл да регулира този поток и да се придържа към своите 
приоритети,  като използва разумно становищата за мълчаливо съгласие, предвидени в 
член 27 от Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Всяка година ЕНОЗД следва да оповестява своята програма за контрол и да дава 
сведения за отчета за програмата от предходната година. Тази комуникация ще 
допринесе и за подобряването на културата на защита на данните в рамките на 
институциите на ЕС, като очертае „добри практики“.  Програмата следва да бъде 
приета въз основа на предложения от екипите на ЕНОЗД и със съгласието на 
заместник-надзорника.  Следователно тя също следва да бъде замислена и осъществена 
като мениджърски проект.

В качеството си на надзорен орган ЕНОЗД трябва да бъде точен и прагматичен, което 
ще засили още повече доверието към него.  Да бъде точен означава да разполага с 
предварително установена, но редовно преразглеждана аналитична рамка за 
съответствието с правилата за защита на данните и рисковете, свързани с тях, например 
с цел отчитане на технологичното развитие (например в областта на сигурността или на 
употребите) или на поуките, извлечени от проверките, като съдържанието на тази рамка 
трябва да подлежи на оповестяване.  За тази цел ЕНОЗД би могъл да поиска 
съдействието на специалисти по информационни технологии (чрез Агенцията на 
Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) или други 
ресурсни центрове).  Да бъде прагматичен означава да извършва оценка на 
съответствието на дадена операция по обработка с посочената  аналитична рамка, като 
отчита конкретните обстоятелства във връзка с операцията, чувствителността на 
обработваните данни, законосъобразността на целите и свързаните с тях рискове за 
правата на лицата.  Използването на подход, основан на риска, непосредствено след 
като този риск бъде изяснен и разбран, също е средство за развитието на култура на 
защита на данните, тъй като тя има емпирична основа, която лесно може да бъде 
възприета от съответните услуги и лица.

В качеството си на надзорен орган ЕНОЗД трябва да бъде ефикасен.  Предвид това, че 
ресурсите, с които разполага, са недостатъчни, ЕНОЗД ще трябва да бъде 
избирателен в предприеманите от него дейности по контрола и да разчита на 
външните структури за осигуряване на спазването.  Тези структури включват, на 
първо място, длъжностните лица за защита на данните (ДЛЗД) и координаторите за 
защита на данните (КЗД).  Обединяването и мотивирането на тази общност
представлява един от начините да се укрепи дейността на ЕНОЗД и да се гарантира 
високо ниво на защита на данните в Съюза. 

За тази цел ЕНОЗД ще трябва да обнови своите методи на комуникация.  Например, 
и в зависимост от наличните ресурси, би могло:  i) да се открие външна мрежа 
(extranet), посветена на ДЛЗД и КЗД, в която те да имат достъп до практически 
ръководства, форуми, често задавани въпроси, които дават отговор на техните питания; 
ii) да се организират уебконференции с цел обучение; iii) да се разработят модули за 
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електронно обучение; iv) да се разработят инструменти или средства, съобразени с 
потребностите на ДЛЗД и КЗД в съответствие с обратната информация, събрана от тях 
чрез въпросници; v) да се предвидят ежегодни събирания на общността на ДЛЗД и КЗД 
във връзка с дадена тема или действие. 

За да се разглежда бъдещата организация на Европейския комитет („Комитетът“), 
първо трябва да се определи ясно неговата роля.  Съгласно текста на предложенията за 
регламент и за директива, в редакцията му от януари 2012 г., Комитетът е 
инструментът за тяхното последователно прилагане и орган за решаване на спорове и 
помиряване между националните органи. 

За тази цел, той се намесва по следните четири начина:  а) в отговор на искане от 
национален орган в рамките на правомощието на Комитета за предварителен контрол 
(например когато националният орган желае да изготви списък на операциите по 
обработка, за които се изисква предварителна консултация, или да приеме 
задължителни фирмени правила); б) в отговор на искане от национален орган в 
рамките на последващия контрол (например в случай на отказ на даден орган да се 
свърже с друг орган в хода на съвместна проверка).  Парламентът също така значително 
разшири правомощията на Комитета в тази област, тъй като му предостави и 
правомощието да решава спорове между органи в случаите, когато дадена санкция е 
предложена от един от тях; в) по своя собствена инициатива да изготвя наръчници за 
добри практики и насоки, адресирани до националните органи; г) като център за общи 
ресурси за националните органи (предоставяне на обучение, документация). 

Тези четири задачи, които могат да взаимодействат помежду си (например 
необходимостта от обучение може да бъде породена от затруднения, срещнати в 
рамките на съвместни операции), следва, като първа стъпка, да структурират 
организацията на секретариата на Комитета от ЕНОЗД.  Следователно задачи а), б) и 
в), свързани с „дейността“ на Комитета, следва да бъдат определени като такива в 
щатното разписание, а задача г) – център за общи ресурси – ще бъде хоризонтална 
дейност, подкрепяща всички останали. Последната следва да се основава на 
наличието на сигурна външна мрежа (extranet), отворена за националните органи, 
където по-специално да има достъп, освен до учебните материали и базата от знания, 
до таблица за проследяване на разглеждането на различните искания, отправени до 
Комитета. 

На разглеждането на най-чувствителните искания, най-вероятно исканията, 
възникващи в контекста на последващия контрол б), следва да се обърне специално 
внимание.  ЕНОЗД следва да се стреми към балансирани, справедливи и 
безпристрастни решения, да бъде фактор за изграждане на консенсус и на доверие в 
рамките на общността от органи.  В този контекст „дипломатическата“ роля на ЕНОЗД 
и на помощник-надзорника, тяхната готовност за контакт, способността им да 
изслушват и да водят диалог, както и познанията им за различните национални органи 
и тяхната култура ще бъдат от ключово значение за успеха на мисията. 

Целесъобразността на тази организация на работата – по задачи, с подкрепата на 
хоризонталната дейност „ресурси“ – следва да се оценява периодично (на всеки 18 
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или 24 месеца) в рамките на Комитета, за да се гарантира нейната ефикасност и да се 
запази нейната способност за бърза реакция в особено иновативния дигитален свят. 
Тези различни стратегически и нови задачи, възложени на ЕНОЗД, ще доведат до 
изменение на Регламент (ЕО) № 45/2001, според първоначалния анализ – на член 46 
(„Задължения“) и на член 47 („Правомощия“) от него. 


