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ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ακρόαση του υποψήφιου Yann PADOVA

Εργάζομαι συνεχώς για περισσότερα από 15 χρόνια πάνω στο θέμα της προστασίας των 
δεδομένων. Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία μου επέτρεψε να αποκτήσω μια πλήρη 
εικόνα ( 360 μοιρών) του θέματος, στην υπηρεσία του νομοθετικού σώματος καταρχάς, του 
ρυθμιστικού οργάνου κατόπιν (CNIL) , και τέλος ως δικηγόρος.

Ως διοικητικός σύμβουλος στην Εθνοσυνέλευση, ήμουν υπεύθυνος για τη μεταφορά της 
οδηγίας 95/46 που έχει ριζικά αλλάξει τις εξουσίες της CNIL (νόμος του 2004). Η εμπειρία 
μου στην Εθνοσυνέλευση ως ειδικός σε ποινικές υποθέσεις και στο δίκαιο για τα προσωπικά 
δεδομένα, μου έδωσε τη ευχέρεια, τη μέθοδο, αλλά  κυρίως την όρεξη για την εργασία, 
τη διαβούλευση και τη διαπραγμάτευση με τους εκλεγμένους φορείς, τις πολιτικές 
ομάδες και τα μέλη της εκτελεστικής εξουσίας. Όλες δηλαδή αυτές τις αποστολές  που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 
(ΕΕΠΔ), όπως ορίζεται στο έγγραφο πολιτικής που δημοσιεύθηκε στις 4 του παρελθόντος 
Ιουνίου. 

Ως Γενικός Γραμματέας, δημιούργησα τη «νέα CNIL" σύμφωνα με το νόμο του 2004. 
Άλλαξα την οργάνωση και διαφοροποίησα τους πόρους της νομικής εμπειρογνωμοσύνης, 
αλλά  κυρίως της τεχνογνωσίας.   Πράγματι, ένα ρυθμιστικό όργανο, εάν ξεπεραστεί από την 
τεχνολογία είναι πιο ευάλωτο στον συντηρητισμό, στην έλλειψη πραγματιστικής ανάλυσης 
και στις εξωτερικές πιέσεις. Είναι με αυτή την πεποίθηση που τριπλασίασα τον αριθμό των 
μηχανικών στη CNIL.  Για να είναι ανεξάρτητο σήμερα ένα ρυθμιστικό όργανο πρέπει να 
είναι διεπιστημονικό. Εξασφάλισα νομικά την άσκηση εξουσιών καταναγκαστικού 
χαρακτήρα και  ελέγχου της CNIL, ανέπτυξα νέες διαδικτυακές υπηρεσίες για τους χρήστες, 
προχώρησα σε καινοτομίες στην επικοινωνία και επένδυση στο διεθνές πεδίο, σε μια λογική 
προώθησης και επεξήγησης του ευρωπαϊκού μοντέλου (βλ. διάσκεψη του Στρασβούργου το 
2008, που οδήγησε στη Διακήρυξη της Μαδρίτης). Αυτή η «νέα CNIL» και η επικοινωνιακή 
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στρατηγική της προκάλεσαν εχθρικές αντιδράσεις, απειλές για την ανεξαρτησία της μέσω 
κοινοβουλευτικών τροπολογιών με στόχο τη μείωση του προϋπολογισμού της, ή ακόμη μέσω 
πολιτικής πίεσης  επί ορισμένων ζητημάτων που άπτονται των πολιτικών ελευθεριών.  Ο 
έλεγχος της βάσης δεδομένων της αστυνομίας (STIC) και το σχέδιο της δημιουργίας  της 
βάσης δεδομένων των υπηρεσιών πληροφοριών "EDVIGE" αποτελούν μερικά παραδείγματα.  
Ξέρω, λοιπόν, επακριβώς τι σημαίνει ανεξαρτησία, την ανάγκη της αλλά και το γεγονός 
ότι απαιτεί προθυμία για διάλογο, διαφορετικά μετατρέπεται σε μια παρεξηγημένη και 
απρόσιτη αυτάρκεια.  Είναι μια τέτοια αντίληψη της ανεξαρτησίας, απαιτητική, ανοιχτή 
αλλά σταθερή, που θα χρειαστεί ο ΕΕΠΔ για την επιτυχή εφαρμογή των νέων 
αποστολών του.

Τέλος, η οικονομική διάσταση της προστασίας των δεδομένων είναι πιο σημαντική από 
ποτέ.  Ζω καθημερινά ως δικηγόρος σε διεθνές δικηγορικό γραφείο.  Τα προσωπικά 
δεδομένα είναι ο νέος "μαύρος χρυσός" της οικονομίας.  Δημιουργούν νέες υπηρεσίες, νέες 
αγορές.  Αυτοί οι νέοι παράγοντες ψηφιακής οικονομίας είναι βασικά "διασπαστικοί" επειδή 
διαφοροποιούνται οριζόντια  μέσω της βαθιάς γνώσης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.  Η γνώση της οικονομικής πραγματικότητας αποτελεί παράγοντα ζωτικής 
σημασίας ώστε ο ΕΕΠΔ να διαθέτει σταθερά σωστή ενημέρωση και πραγματιστική 
προσέγγιση στον συμβουλευτικό του ρόλο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.  

Είναι σε αυτό το πλαίσιο της συνεχούς καινοτομίας, και του ανταγωνισμού μεταξύ των 
νομικών ρυθμιστικών συστημάτων, που η Ευρώπη αποφάσισε να μεταρρυθμίσει το δικό της 
μοντέλο.  Το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού εισάγει μια νέα δομή διακυβέρνησης των 
αρχών, μέσω του μηχανισμού της συνοχής υπό την εποπτεία του μελλοντικού  Συμβουλίου  
Προστασίας Δεδομένων στο οποίο ο ΕΕΠΔ θα παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη.  Αυτό 
αποτελεί είναι ιδιαίτερα δύσκολο, νέο και στρατηγικής σημασίας έργο. Πρέπει, λοιπόν, 
να εφεύρουμε έναν "νέο" ΕΕΠΔ με μια νέα ομάδα για ένα νέο έργο. Γνωρίζω εκ πείρας 
πόση ενέργεια, δέσμευση, ικανότητα καινοτομίας και ενθουσιασμό απαιτεί η διαχείριση 
της αλλαγής.  Ενθουσιασμό, ευελιξία στην οργάνωση, διεπιστημονική προσέγγιση στην 
προστασία των δεδομένων, μια ανοιχτή, αλλά σταθερή έννοια ανεξαρτησίας:  αυτές είναι οι 
ανάγκες του «νέου» ΕΕΠΔ.  Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θέλω να θέσω στην υπηρεσία 
του. 

Εν αναμονή της έναρξης ισχύος του μελλοντικού κανονισμού, ο Ελεγκτής (EΕΠΔ) θα πρέπει 
να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο αξιοποιώντας τα κεκτημένα των τελευταίων 10 ετών σε 
αυτόν τον τομέα, που είναι σαφώς διατυπωμένα στο έγγραφο πολιτικής.  Πράγματι, μία από 
τις πρώτες απαιτήσεις για έναν ελεγκτή είναι να είναι προβλέψιμος.

Προβλέψιμος σημαίνει καταρχήν  να επεξηγεί  και να κοινοποιεί τα κριτήρια 
ιεράρχησης των δράσεων ελέγχου που έχουν αναληφθεί. Είτε πρόκειται για επιτόπιες 
επισκέψεις είτε για προκαταρκτικούς ελέγχους σε  ευαίσθητες  περιπτώσεις επεξεργασίας, η 
ιεράρχηση αυτή μπορεί να προκύπτει από τα ακόλουθα κριτήρια:  (i) ληφθείσες καταγγελίες, 
μολονότι ο αριθμός τους μειώνεται σταθερά από το 2011 (από 100 σε 80 το 2013), (ii) 
θεματικοί έλεγχοι που καθορίζει ο ΕΕΠΔ (π.χ. η ασφάλεια δεδομένων, οι ειδικές περιοχές, ο 
γεωγραφικός εντοπισμός, η πρακτική «Φέρτε τη δική σας συσκευή» (BYOD) στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κλπ).  Στο πλαίσιο του αυξανόμενου αριθμού των 
αιτήσεων για προκαταρκτικό έλεγχο (80 το 2010, 280 το 2013), ο ΕΕΠΔ μπορεί να ρυθμίζει 
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τη ροή αυτή και να εφαρμόζει τις προτεραιότητές του, χρησιμοποιώντας με σύνεση τις 
σιωπηρές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του κανονισμού 45 / 2001. 

Κάθε χρόνο, ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να δημοσιοποιεί το πρόγραμμα ελέγχων του, και να 
ανακοινώνει τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.  Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης 
θα είναι, επίσης, να συμβάλει στη βελτίωση της κουλτούρας της προστασίας δεδομένων στο 
πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τον προσδιορισμό των «βέλτιστων πρακτικών».   
Αυτό το πρόγραμμα θα εγκρίνεται βάσει των προτάσεων των ομάδων συνεργατών του 
ΕΕΠΔ, και σε συμφωνία με τον Αναπληρωτή.  Θα πρέπει, λοιπόν, και αυτό να σχεδιάζεται 
και να πραγματοποιείται ως  σχέδιο διευθυντικών στελεχών. 

Ως εποπτική αρχή, ο ΕΕΠΔ πρέπει να είναι δίκαιος και ρεαλιστής, χαρακτηριστικά που θα 
τον καταστήσουν ακόμη πιο αξιόπιστο.  Δίκαιος σημαίνει ότι θα διαθέτει ένα 
προκαθορισμένο αναλυτικό πλαίσιο σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας 
των δεδομένων και τους σχετικούς κινδύνους, που θα επανεξετάζεται σε τακτική βάση, για 
παράδειγμα, για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις (σε θέματα ασφάλειας ή χρήσης 
για παράδειγμα )  και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τους ελέγχους, και το οποίο θα 
ανακοινώνεται.  Για το σκοπό αυτό, ο ΕΕΠΔ θα μπορούσε να αναζητήσει τη βοήθεια ειδικών 
στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών (μέσω του ENISA ή άλλων κέντρων πόρων). 
Ρεαλιστής σημαίνει να προχωρεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας επεξεργασίας 
σύμφωνα με αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, λαμβάνοντας  συγχρόνως υπόψη τις ιδιαίτερες 
συνθήκες, την ευαισθησία των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, τη νομιμότητα του 
σκοπού καθώς και τους συναφείς κίνδυνοι για τα δικαιώματα των ατόμων.  Η προσέγγιση με 
γνώμονα τους κινδύνους,εφόσον αυτοί είναι σαφείς και κατανοητοί, είναι επίσης ένα μέσο 
για την προώθηση της κουλτούρας της προστασίας των δεδομένων, επειδή έχει μια εμπειρική 
βάση που οι υπηρεσίες και τα ενεχόμενα πρόσωπα μπορούν εύκολα να αποκτήσουν.

Ως ελεγκτής, ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός.  Λόγω της σπανιότητας των 
πόρων που έχει στη διάθεσή του, ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να είναι επιλεκτικός στις δράσεις 
ελέγχου που αναλαμβάνει και να στηρίζεται σε εξωτερικά κέντρα εμπειρογνωμοσύνης ως 
προς την συμμόρφωση.  Αυτά τα κέντρα είναι, κατά κύριο λόγο, οι υπεύθυνοι για την 
προστασία των δεδομένων (ΥΠΔ) και οι συντονιστές προστασίας δεδομένων (ΣΠΔ).  Η 
συνένωση και η καθοδήγηση  αυτής της κοινότητας είναι ένας τρόπος πολλαπλασιασμού 
της δράσης του ΕΕΠΔ και διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης. 

Για το σκοπό αυτό, ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να καινοτομήσει στις επικοινωνιακές του μεθόδους.  
Για παράδειγμα, και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, θα μπορούσε :  (i) να 
δημιουργήσει ένα ειδικό ηλεκτρονικό δίκτυο για τους ΥΠΔ και τους συντονιστές προστασίας 
δεδομένων (ΣΠΔ), στο οποίο θα βρίσκουν  οδηγούς, συζητήσεις,  απαντήσεις στις συχνές 
ερωτήσεις τους, (ii) να οργανώνει τηλεδιασκέψεις κατάρτισης, (iii) να εφαρμόζει  ενότητες 
ηλεκτρονικής μάθησης («e-learning»), (iv) να παράγει, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση 
πληροφοριών από τους ΥΠΔ και ΣΠΔ που θα συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων, εργαλεία 
ή βοηθητικό υλικό προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, (v) ή ακόμα να συγκεντρώνει μία 
φορά το χρόνο, την κοινότητα των ΥΠΔ και ΣΠΔ γύρω από ένα θέμα ή δράση. 

Για να εξεταστεί το θέμα της  μελλοντικής οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Προστασίας Δεδομένων ("Συμβούλιο") πρέπει να καθοριστεί πρώτα με σαφήνεια ο ρόλος 
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του.  Σύμφωνα με τα σχέδια Κανονισμού και Οδηγίας, στην έκδοση του Ιανουαρίου του 
2012,  το Συμβούλιο θα είναι το όργανο για την συνεκτική εφαρμογή τους και ο οργανισμός 
ρύθμισης  των διαφορών και συμβιβασμού μεταξύ των εθνικών αρχών. 

Για το σκοπό αυτό, δραστηριοποιείται στις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις:  (α) σε 
απάντηση σε ένα αίτημα από μια εθνική αρχή στο πλαίσιο της εξουσίας a-priori ελέγχου 
(για παράδειγμα, όταν η εθνική αρχή θέλει να δημιουργήσει ένα κατάλογο επεξεργασίας 
δεδομένων που  υποβλήθηκαν σε προηγούμενη διαβούλευση ή εγκρίθηκαν από τους 
εσωτερικούς κανονισμούς, (β) μετά από αίτηση της εθνικής αρχής στο πλαίσιο του a-
posteriori ελέγχου (π.χ. στην περίπτωση της άρνησης μιας αρχής να συνδεθεί με άλλη κατά 
τη διάρκεια μιας κοινής επιχείρησης ελέγχου). Το Κοινοβούλιο έχει, εξάλλου, αυξήσει 
σημαντικά τις εξουσίες του Συμβουλίου στο θέμα αυτό, εφόσον του  χορήγησε την 
αρμοδιότητα  ρύθμισης των διαφορών μεταξύ αρχών, σε περίπτωση πρότασης κυρώσεων 
προερχόμενης από μια από αυτές,(γ) με δική του πρωτοβουλία για τη δημιουργία οδηγών 
και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής προς τις εθνικές αρχές, (δ) ως ένα κοινό 
κέντρο εξυπηρέτησης των εθνικών αρχών  (υπηρεσίες κατάρτισης, παροχή τεκμηρίωσης). 

Αυτές οι τέσσερις αποστολές, οι οποίες μπορεί και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (π.χ. η 
κατάρτιση μπορεί να τροφοδοτείται από τις δυσκολίες που ανέκυψαν κατά τις κοινές 
επιχειρήσεις), θα πρέπει σε πρώτη φάση, να δομήσουν την οργάνωση της Γραμματείας του 
Συμβουλίου από τον ΕΕΠΔ. Έτσι, οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) σχετικές με το «έργο» του 
Συμβουλίου, θα πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοιες στο οργανόγραμμα, ενώ η αποστολή 
του ως κέντρο κοινών πόρων (δ) είναι μια εγκάρσια δραστηριότητα στήριξης για όλες 
τις άλλες. Αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην παροχή ενός ασφαλούς εξειδικευμένου 
ηλεκτρονικού δικτύου ανοιχτού στις εθνικές αρχές, που θα περιλαμβάνει, εκτός από εργαλεία 
κατάρτισης και βάσεις δεδομένων, ένα πίνακα παρακολούθησης της εξέτασης των διαφόρων 
αιτήσεων που έλαβε το Συμβούλιο. 

Ιδιαίτερη σημασία θα αποδίδεται στην εξέταση των πιο ευαίσθητων αιτήσεων, που 
πιθανότατα θα απορρέουν από τον a-posteriori έλεγχο. Ο ΕΕΠΔ θα πρέπει να προσπαθήσει 
να επιτύχει ισορροπημένες λύσεις, δίκαιες και αμερόληπτες, που θα αποτελέσουν παράγοντα 
συναίνεσης και εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της κοινότητας των αρμοδίων αρχών. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο «διπλωματικός» ρόλος του ΕΕΠΔ και του Αναπληρωτή του, η διαθεσιμότητά τους, η 
ικανότητά τους να είναι ανοιχτοί στο διάλογο και στις απόψεις τρίτων, καθώς και οι γνώσεις 
τους για τις διάφορες εθνικές αρχές και τις πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες, θα είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία της αποστολής τους. 

Η καταλληλότητα αυτής της οργάνωσης, με τη διενέργεια αποστολών, και με την 
υποστήριξη μιας εγκάρσιας διεύθυνσης «πόρων» , θα πρέπει να αξιολογείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (κάθε 18 ή 24 μήνες) στο πλαίσιο του Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και να διατηρείται η ευελιξία της 
σε ένα ιδιαίτερα καινοτόμο ψηφιακό κόσμο. 
Αυτές οι διάφορες νέες και στρατηγικής σημασίας αποστολές που έχουν ανατεθεί στον 
ΕΕΠΔ, συνεπάγονται αλλαγές στον κανονισμό 45/2001, καταρχήν στα άρθρα 46 
(«λειτουργίες») και 47 («δεξιότητες). 


