
DV\1036745LT.doc PE539.682v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2014 - 2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2014 m. spalio 20 d., pirmadienis, 19.00–22.30 val.
Europos Parlamentas

STRASBŪRAS

Kandidato Yanno PADOVOS klausymas

Duomenų apsaugos srityje be pertrūkių dirbu jau daugiau kaip 15 metų. Mano profesinė 
karjera leido man susidaryti išsamų šios srities vaizdą (360° kampu), nes iš pradžių dirbau 
įstatymų leidybos institucijoje, vėliau reguliavimo institucijoje, t. y. Prancūzijos nacionalinės 
informacinių technologijų ir laisvių komisijoje (pranc. CNIL), ir paskiausiai ėjau advokato-
patarėjo pareigas.

Dirbdamas administratoriumi Nacionalinėje Asamblėjoje buvau atsakingas už Direktyvos 
95/46, kuria iš esmės buvo pakeisti CNIL įgaliojimai, perkėlimą į vidaus teisę (2004 m. 
įstatymas). Patirtis dirbant baudžiamosios teisės ir asmens duomenų teisės specialistu 
Nacionalinėje Asamblėjoje padėjo išugdyti įpročius, metodiškumą ir ypač meilę darbui, 
taip pat sužadino pomėgį teikti konsultacijas ir tartis su parlamento nariais, frakcijomis
ir vykdomosios valdžios atstovais. Visos šios funkcijos yra Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno (EDAPP) funkcijų dalis, kaip nurodyta š. m. birželio 4 d. paskelbtame 
strateginiame dokumente.

Eidamas generalinio sekretoriaus pareigas sukūriau naują CNIL, grindžiamą 2004 m. 
įstatymu. Pakeičiau jos struktūrą ir padidinau teisės ir ypač technologijų ekspertų įvairovę. Iš 
tiesų, jeigu reguliavimo institucija atsilieka nuo technologijų pažangos, ji labiau linkusi taikyti 
konservatyvius metodus ir – kai atliekant analizes trūksta pragmatinio požiūrio – labiau 
pasiduoti išorės spaudimui. Būtent vadovaudamasis šiuo įsitikinimu aš tris kartus padidinau 
CNIL dirbančių inžinierių skaičių. Reguliavimo institucija gali būti nepriklausoma 
šiandien tik tuo atveju, jeigu ji bus daugiadalykė. Aš teisiškai įtvirtinau CNIL prievartos ir 
kontrolės priemonių naudojimą, išplėtojau naujas interneto paslaugas naudotojams, įvedžiau 
komunikacijos naujovių ir ėmiausi veiksmų tarptautiniu lygmeniu populiarindamas ir 
aiškindamas europinį modelį (žr. 2008 m. Strasbūro konferenciją, kurioje buvo priimta 
Madrido deklaracija). Ši naujoji CNIL ir jos komunikacijos strategija sulaukė priešiškų 
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reakcijų, iškilo grėsmė jos nepriklausomumui dėl parlamente pateiktų pakeitimų, kurių tikslas 
buvo sumažinti CNIL biudžetą, ar net dėl politinio spaudimo, patirto svarstant tam tikrus 
klausimus, susijusius su piliečių laisvėmis. Tą iliustruoja keli pavyzdžiai: policijos registro 
(STIC) kontrolė arba žvalgybos tarnybų registro EDVIGE sukūrimo projektas. Taigi aš 
tiksliai žinau, ką reiškia nepriklausomumas, kokie nepriklausomumo reikalavimai ir kad 
jam užtikrinti reikia atviro dialogo, nes be to nepriklausomumas virsta nesuprantama ir 
neprieinama autarkija. Būtent tokia – reiklaus, atviro, bet sykiu ir tvirto –
nepriklausomumo samprata bus reikalinga EDAPP, kad jis galėtų sėkmingai vykdyti 
savo naujas funkcijas.

Be to, dabar kaip niekad yra aktualus ekonominis asmens duomenų apsaugos aspektas.
Tą aš matau kasdien dirbdamas advokatu tarptautinėje kontoroje. Asmens duomenys yra 
naujasis ekonomikos variklis. Jie padeda kurti naujas paslaugas, naujas rinkas. Taigi šie nauji 
skaitmeninės ekonomikos subjektai iš esmės yra inovacinio pobūdžio, nes, valdydami asmens 
duomenis, jie vystosi įvairiomis kryptimis horizontaliuoju lygmeniu. Šis ekonominės realybės 
išmanymas – tai pagrindinis privalumas, kuris padėtų EDAPP išlikti dalykiškam ir 
pragmatiškam, vykdant savo, kaip ES institucijų patarėjo, vaidmenį. 

Būtent šiomis nuolatinių naujovių ir konkurencijos tarp teisinių reguliavimo sistemų 
sąlygomis Europa nusprendė reformuoti savo pačios sukurtą modelį. Reglamento projekte 
nustatoma nauja institucijų valdymo struktūra pagal nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, 
pavaldų Europos duomenų apsaugos valdybai, kurios sekretoriato paslaugas teiks EDAPP. 
Tai itin sunki, nauja ir strateginė užduotis. Taigi reikia sukurti naują EDAPP su nauja 
komanda naujam projektui. Iš patirties žinau, kiek daug energijos, atsidavimo, inovacinių 
gebėjimų ir entuziazmo reikia, kai vyksta pokyčiai. Entuziazmas, organizuotumas, 
daugiadalykis duomenų apsaugos metodas, atviro, bet sykiu ir tvirto nepriklausomumo 
samprata – tokie yra naujo EDAPP poreikiai. Būtent tokias savybes norėčiau pasiūlyti 
EDAPP. 

Kol dar neįsigaliojo būsimas reglamentas, priežiūros pareigūnas (EDAPP) turės vykdyti savo 
priežiūros funkcijas panaudodamas per pastaruosius 10 metų šioje srityje įgytus įgūdžius, 
kurie aiškiai suformuluoti strateginiame dokumente. Iš tiesų viena iš pirmųjų priežiūros 
pareigūno pareigų – būti nuspėjamu.

Būti nuspėjamu – tai visų pirma aiškiai apibrėžti prioritetinių priežiūros veiksmų 
nustatymo kriterijus ir informuoti apie šiuos kriterijus. Nesvarbu, ar tai būtų inspekcijos 
vietoje ar rizikingų tvarkymo veiksmų išankstinė patikra, toks prioritetų nustatymas galėtų 
būti grindžiamas šiais kriterijais: i) gautais skundais, nors jų skaičius nuo 2011 m. nuolat 
mažėja (2013 m. sumažėjo nuo 100 iki 80), ii) temomis, kurias nustato EDAPP (pvz., 
duomenų saugumas, pastabų erdvės naudojimas, geografinės buvimo vietos nustatymas, 
praktika „Atsinešk savo mobilųjį įrenginį“ (angl. Bring your own device, BYOD) ES 
institucijose ir kt.). Kadangi gaunama vis daugiau gautų prašymų atlikti išankstinę patikrą 
(2010 m. gauta 80, 2013 m. – 280 prašymų), EDAPP galėtų sureguliuoti šį srautą ir taikyti 
savo prioritetus, apgalvotai vadovaudamasis Reglamento 45/2001 27 straipsnyje minimomis 
nuomonėmis. 

Kasmet EDAPP turėtų viešai skelbti savo priežiūros programą ir informuoti apie 
praėjusių metų priežiūros programos rezultatus. Toks informavimas taip pat padėtų gerinti 
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duomenų apsaugos kultūrą Sąjungos institucijose skleidžiant gerąją praktiką. Ši programa 
būtų priimama remiantis EDAPP darbuotojų komandų pasiūlymais pritarus pareigūno 
pavaduotojui. Taigi ją reikėtų taip pat parengti ir įgyvendinti kaip valdymo projektą.

EDAPP, kaip priežiūros subjektas, turi būti teisingas ir pragmatiškas ir dėl to taps dar 
patikimesnis. Būti teisingu reiškia turėti iš anksto nustatytą atitikties duomenų apsaugos ir su 
ja susijusios rizikos taisyklėms vertinimo sistemą; ši vertinimo sistema būtų nuolat 
peržiūrima, pvz., siekiant atsižvelgti technologijų raidą (pvz., saugumo ar naudojimo 
praktikos srityje) arba į vykdant priežiūrą įgytą patirtį, ir apie ją būtų galima informuoti. Šiuo 
tikslu EDAPP galėtų prašyti informacinių technologijų specialistų (pasitelkiant ENISA ar 
kitus išteklių centrus) paramos. Būti pragmatišku reiškia vertinti tvarkymo veiksmų atitiktį 
pagal minėtą vertinimo sistemą atsižvelgiant į konkrečias tvarkymo aplinkybes, tvarkomų 
duomenų neskelbtinumą, tikslų teisėtumą ir asmenų teisėms kylančią susijusią riziką. Tuo 
atveju, jei įvairių rūšių rizika yra paaiškinama ir suprantama, rizikomis grindžiamas
metodas taip pat yra puiki priemonė duomenų apsaugos kultūrai plėtoti, nes šis metodas turi 
empirinį pagrindą, kurį atitinkamos tarnybos ir asmenys gali lengvai įsisavinti.

Vykdydamas priežiūrą, EDAPP turi dirbti veiksmingai. Atsižvelgiant į tai, kad EDAPP 
suteikta nedaug išteklių, EDAPP turės atsirinkti, kokius priežiūros veiksmus vykdyti, ir 
remtis atitikties vertinimo išorės subjektais. Šie subjektai visų pirma yra duomenų 
apsaugos pareigūnai ir koordinatoriai. Duomenų apsaugos pareigūnų ir koordinatorių 
bendruomenės suvienijimas ir vadovavimas jai – tai viena iš priemonių, kurios gali 
padidinti EDAPP veiksmų poveikį ir užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą Sąjungoje. 

Tuo tikslu EDAPP turės taikyti naujoviškesnius komunikacijos metodus. Pavyzdžiui, 
atsižvelgiant į turimus išteklius, galima būtų numatyti: i) sukurti duomenų apsaugos 
pareigūnams ir koordinatoriams skirtą ekstranetą, kuriame pastarieji rastų praktinius vadovus, 
forumus, dažniausiai užduodamus klausimus, padėsiančius atsakyti į jų klausimus, ii) surengti 
internetines mokymo konferencijas, iii) įdiegti e. mokymosi modulius, iv) pagal duomenų 
apsaugos pareigūnų ir koordinatorių grįžtamąją informaciją, surinktą naudojant klausimynus, 
parengti priemones, atitinkančias jų poreikius, v) ar netgi vieną kartą per metus sukviesti 
duomenų apsaugos pareigūnų ir koordinatorių bendruomenę aptarti tam tikrą klausimą ar 
veiksmą. 

Norint numatyti, kaip geriau ateityje organizuoti Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau 
– valdyba) darbą, visų pirma reikia aiškiai apibrėžti jos vaidmenį. Pagal Reglamento ir 
direktyvos projektus (2012 m. sausio mėn. redakcija) valdyba – tai reglamento ir direktyvos 
nuoseklaus taikymo užtikrinimo priemonė ir nacionalinių institucijų ginčų sprendimo ir 
taikinimo organas. 

Šiuo tikslu ji imasi veiksmų tokiais keturiais atvejais: a) atsakydama į nacionalinės 
institucijos prašymą ir vykdydama a priori priežiūrą (pvz., kai nacionalinė institucija nori 
parengti tvarkymo veiksmų, kuriems taikoma išankstinė patikra, sąrašą arba priimti įmonėms 
privalomos taisykles), b) atsakydama į nacionalinės institucijos prašymą ir vykdydama 
a posteriori priežiūrą (pvz., kai viena institucija atsisako įtraukti kitą instituciją į bendras 
priežiūros operacijas); beje, Parlamentas iš esmės sustiprino valdybos galias šioje srityje, nes 
jai suteikė teisę nagrinėti institucijų ginčus, kai viena iš jų siūlo sankcijas, c) savo pačios 
iniciatyva siekdama parengti nacionalinėms institucijoms skirtus gerosios praktikos vadovus 
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ir gaires; d) kaip bendras išteklių centras padėdama nacionalinėms institucijoms (rengia 
mokymus, teikia dokumentus). 

Šios keturios funkcijos, kurios, be abejonės, gali būti tarpusavyje susijusios (pvz., gali būti 
surengtas mokymas, nes per bendras operacijas nustatoma tam tikrų sunkumų), turėtų iš 
pradžių padėti struktūruoti valdybos sekretoriato, kurio paslaugas teiks EDAPP, darbo 
organizavimą. Taigi, a, b ir c funkcijos, kurios yra susijusios su valdybos „veikla“, turėtų 
būti nustatytos kaip tokios organizacinėje struktūroje, o d funkcija, t. y. bendrų išteklių 
centro funkcija, būtų horizontaliojo lygmens veikla, kuria būtų padedama vykdyti kitas 
veiklas. Pastaroji funkcija turėtų būti grindžiama nacionalinėms institucijoms skirtu saugiu 
ekstranetu, kuriame būtų galima rasti ne tik mokymo priemones ir žinių bazes, bet ir įvairių 
valdybai pateiktų prašymų nagrinėjimo lentelę. 

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas delikačiausių prašymų, greičiausiai tų prašymų, 
kurie svarstomi vykdant a posteriori priežiūrą (b), nagrinėjimui. EDAPP turėtų stengtis rasti 
suderintus, teisingus ir nešališkus sprendimus, kurie yra konsensuso ir pasitikėjimo kūrimo 
veiksnys institucijose. Šiuo aspektu diplomatinis EDAPP ir jo pavaduotojo vaidmuo, jų 
prieinamumas, gebėjimas išklausyti ir bendrauti, taip pat jų žinios apie įvairias nacionalines 
institucijas ir jų darbo kultūrą yra būtini, kad jie sėkmingai vykdytų savo užduotis. 

Valdyba turėtų periodiškai (kas 18 ar 24 mėnesius) vertinti tokios funkcijomis 
grindžiamos organizacinės struktūros, prie kurios prisideda horizontaliojo lygmens 
išteklių centras, tikslingumą, kad būtų užtikrintas jos veiksmingumas ir išsaugotas jos 
reaktyvumas šiame itin naujoviškame skaitmeniniame pasaulyje. 
Dėl šių įvairių naujų strateginių funkcijų, pavestų EDAPP, reikės iš dalies keisti Reglamentą 
45/2001, visų pirma 46 straipsnį (Pareigos) ir 47 straipsnį (Įgaliojimai). 


