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STRASBŪRĀ

Kandidāta Yann PADOVA uzklausīšana

Es bez pārtraukuma strādāju datu aizsardzības jomā vairāk nekā 15 gadus. Profesionālā 
pieredze ir ļāvusi man iegūt pilnīgu skatījumu ("360°") šajā nozarē, vispirms darbojoties 
likumdošanā, tad strādājot regulatorā — Informācijas tehnoloģiju un pamatbrīvību komitejā 
(CNIL) — un, visbeidzot, pildot juridiskā konsultanta pienākumus.

Kā administrators Nacionālajā asamblejā es biju atbildīgs par Direktīvas Nr. 95/46 
transponēšanu, ar kuru tika ievērojami grozītas CNIL kompetences (2004. gada tiesību akts). 
Mana pieredze Nacionālajā asamblejā kā krimināllietu un personas datu aizsardzības tiesību 
speciālistam ir izveidojusi manu pieeju, ļāvusi izstrādāt metodi un jo īpaši radījusi 
ieinteresētību strādāt, apspriesties un vest sarunas ar ievēlētajām amatpersonām, 
politiskajām grupām un izpildvaras pārstāvjiem. Visi šie uzdevumi ir Eiropas datu 
aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) darbības neatņemama sastāvdaļa, kā tas norādīts šā gada 
4. jūnijā publicētajā politikas dokumentā. 

Kā ģenerālsekretārs es saskaņā ar 2004. gada tiesību aktu veidoju "jauno CNIL". Esmu 
mainījis tās organizācijas veidu un dažādojis tās juridisko un jo īpaši tehnoloģisko zināšanu 
resursus. Regulators ir īpaši tendēts uz konservatīvu pieeju un analītiskajā darbā nav sevišķi 
pragmatisks, un tas ir vairāk pakļauts ārējam spiedienam tehnoloģiskas atpalicības dēļ. Šādas 
pārliecības vadīts, es trīskārt palielināju CNIL inženieru skaitu. Lai regulators mūsdienās 
būtu neatkarīgs, tam jādarbojas saskaņā ar daudznozaru pieeju. Esmu juridiski 
nodrošinājis, ka CNIL izmanto piespiedu līdzekļus un uzraudzību, izstrādājis lietotājiem 
jaunus tiešsaistes pakalpojumus, ieviesis inovācijas saziņā un devis ieguldījumu Eiropas 
modeļa veicināšanas un skaidrošanas pieejas ieviešanā starptautiskā līmenī (skatīt Strasbūras 
konferenci 2008. gadā, kuras rezultātā tika pieņemta Madrides deklarācija). Šī jaunā CNIL un 
tās saziņas stratēģija ir izraisījusi naidīgu reakciju, draudus tās neatkarībai ar parlamenta 
veiktiem grozījumiem, lai ierobežotu tās budžetu, un politisku spiedienu attiecībā uz 



PE539.682v01-00 2/4 DV\1036745FR.doc

FR

noteiktām lietām, kas cieši skar pilsoniskās brīvības. To apliecina arī policijas datņu kontrole 
(STIC) vai izlūkdienestu datņu izveides projekts (EDVIGE). Man ir skaidra izpratne par 
neatkarību, tās prasībām, kā arī to, ka tai ir nepieciešams atvērts dialogs, bez kura 
neatkarība kļūst par nesaprotamu un nepieejamu autarķiju. Lai varētu veiksmīgi īstenot 
jaunos uzdevumus, EDAU būs vajadzīga šāda — prasīga, atvērta, taču stabila —
neatkarības koncepcija. 

Visbeidzot, datu aizsardzības ekonomiskā dimensija ir aktuālāka nekā jebkad agrāk. Es 
ar to sastopos ikdienā, strādājot par advokātu starptautiskā birojā. Personas dati ir ekonomikas 
jaunais "melnais zelts". Tie ļauj izveidot jaunus pakalpojumus un jaunus tirgus. Tādējādi šie 
jaunie digitālās ekonomikas dalībnieki ir ļoti ietekmīgi, jo, izmantojot savas spējas interpretēt 
personas datus,  izvērš dažādu darbību horizontāli. Šīs zināšanas par reālo ekonomiku ir īpaši 
svarīga priekšrocība, lai EDAU varētu turpinātu pienācīgi un pragmatiski īstenot savas 
funkcijas — konsultēt Eiropas Savienības iestādes. 

Šajā situācijā, ko raksturo pastāvīga inovācija un konkurence starp regulējuma juridiskajām 
sistēmām, Eiropa ir nolēmusi veikt izmaiņas savā modelī. Ar regulas projektu tiek ieviesta 
jauna iestāžu pārvaldības struktūra, izmantojot konsekvences mehānismu, ko pārvaldīs 
izveidojamā Eiropas komiteja, kuras sekretariāta darbību nodrošinās EDAU.  Tas ir īpaši 
sarežģīts, jauns un stratēģisks uzdevums. Līdz ar to tas ir jauns projekts — izveidot 
"jaunu" EDAU ar jaunu komandu. No pieredzes zinu, ka pārmaiņu īstenošanai ir 
vajadzīga enerģija, apņēmība, inovācijas spējas un entuziasms. Entuziasms, aktīvas 
organizatoriskās spējas, daudznozaru pieeja datu aizsardzībai, atvērta, taču stabila neatkarības 
koncepcija ir "jaunā" EDAU vajadzības. Tās ir prasmes, ko vēlos likt lietā, strādājot šajā 
amatā. 

Gaidot jaunās regulas spēkā stāšanos, EDAU būs jāveic uzraudzības pienākumi, izmantojot 
praksē pēdējos 10 gados iegūtās zināšanas šajā jomā, kuras ir skaidri formulētas politikas 
dokumentā. Viens no svarīgākajiem datu aizsardzības uzraudzītāja pienākumiem ir darboties 
paredzami.

Paredzamība vispirms nozīmē izskaidrot savus kritērijus par veicamo uzraudzības 
pasākumu prioritātes noteikšanu un šos kritērijus darīt zināmus. Pārbaudēm uz vietas vai 
risku izraisošu apstrādes darbību iepriekšējām pārbaudēm šī prioritāšu noteikšana varētu 
izrietēt no šādiem kritērijiem: i) saņemtajām sūdzībām, lai gan to skaits pastāvīgi samazinās 
kopš 2011. gada (no 100 līdz 80 sūdzībām 2013. gadā); ii) EDAU noteiktā jautājumu loka 
(piemēram, datu drošība, komentāru zonas, ģeolokalizācija, prakse "ņemt līdzi savu ierīci" 
Eiropas Savienības iestādēs utt.). Ņemot vērā, ka pieaug saņemto pieprasījumu skaits veikt 
iepriekšējas pārbaudes (80 — 2010. gadā, 280 — 2013. gadā), EDAU varētu regulēt šo 
plūsmu un īstenot savas prioritātes, saprātīgi izmantojot no Regulas Nr. 45/2001 27. panta 
izrietošos noteikumus. 

EDAU katru gadu būtu jāpublicē sava pārbaudes programma un iepriekšējā gada 
bilance.  Šādas publicēšanas mērķis ir arī palīdzēt uzlabot datu aizsardzības kultūru Eiropas 
Savienības iestādēs, atbrīvojoties no "labajām praksēm". Šī programma tiks pieņemta, 
balstoties uz EDAU darba grupu priekšlikumiem un saskaņojot to ar vietnieku.  Līdz ar to tā ir 
jāizstrādā un jāīsteno kā pārvaldības projekts.
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Kā kontroles iestādei EDAU ir jābūt taisnīgai un pragmatiskai, kas to padarīs uzticamāku. 
Darboties taisnīgi nozīmē izmantot shēmu, saskaņā ar kuru tiek analizēta atbilsme datu 
aizsardzības noteikumiem un iepriekš noteikti saistītie riski, un šī shēma tiek regulāri 
pārskatīta, piemēram, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību (piemēram, drošības vai lietošanas 
jomā) vai pārbaužu laikā gūto pieredzi, un tai vajadzētu būt publiskotai. Tādēļ EDAU varētu 
lūgt informācijas tehnoloģiju speciālistu atbalstu (ar ENISA vai citu resursu centru 
starpniecību). Darboties pragmatiski nozīmē sākt apstrādes atbilsmes novērtējumu saskaņā ar 
šo analīzes shēmu, ņemot vērā konkrētos apstrādes apstākļus, apstrādājamo datu jutīgumu, 
mērķu likumību, kā arī ar personas tiesībām saistītos riskus. Uz riskiem balstīta pieeja, ja tie 
ir izklāstīti un ietverti, arī ir līdzeklis, kas ļauj uzlabot datu aizsardzības kultūru, jo tā ir 
empīrisks pamats, lai attiecīgie dienesti un personas varētu viegli pielāgoties.

Kā uzraudzības struktūrai EDAU ir jādarbojas efektīvi. Ņemot vērā pieejamo resursu 
ierobežojumus, EDAU ir rūpīgi jāizvēlas, kādas pārbaudes darbības veikt, un jābalstās uz 
atbilsmes nodrošināšanas ārējo speciālistu pieredzi. Šie speciālisti vispirms ir datu 
aizsardzības inspektori (DAI) un koordinatori (DAK). Šo grupu darbības saskaņošana un 
organizēšana ir viens no līdzekļiem, kā uzlabot EDAU darbību un garantēt augsta līmeņa 
datu aizsardzību Eiropas Savienībā. 

Tādēļ EDAU būs jāīsteno inovatīva pieeja attiecībā uz savām saziņas metodēm. Piemēram, 
atbilstīgi pieejamiem resursiem, varētu paredzēt: i) izveidot īpašu DAI un DAK ārtīklu, kurā 
šie speciālisti varētu atrast praktiskas pamatnostādnes, forumus un atbildes uz biežāk 
uzdotajiem jautājumiem; ii) rīkot izglītojošas tīmekļa konferences; iii) ieviest "e-mācību" 
moduļus; iv) saskaņā ar DAI un DAK sniegto informāciju, kas iegūta ar anketu starpniecību, 
paredzēt viņu vajadzībām pielāgotus līdzekļus vai atbalstu; v) reizi gadā rīkot DAI un DAK 
grupu sanāksmi, kas veltīta kādam tematam vai darbībai. 

Nosakot Eiropas komitejas (turpmāk – Komiteja) turpmāko organizācijas modeli, vispirms ir 
skaidri jānosaka tās loma. Izskatot regulas un direktīvas projektus to 2012. gada janvāra 
redakcijā, Komiteja ir šo tiesību aktu saskaņotas piemērošanas instruments un strīdu 
izšķiršanas un samierināšanas struktūra starp valsts iestādēm. 

Šajā nolūkā tā rīkojas atbilstoši šādām četrām metodēm: a) reaģējot uz valsts iestādes 
lūgumu, savu uzraudzības pilnvaru ietvaros apriori (piemēram, ja tā vēlas izveidot 
iepriekšējai konsultācijai iesniegtu apstrādes darbību sarakstu vai pieņemt iekšējos 
noteikumus); b) pēc valsts iestādes pieprasījuma saistībā ar aposteriori pārbaudi 
(piemēram, ja iestāde atsakās iesaistīt citu iestādi kopīgas pārbaudes veikšanas laikā). 
Parlaments turklāt ir būtiski pastiprinājis Komitejas pilnvaras šajā jomā, jo tas ir arī piešķīris 
Komitejai pilnvaras noskaidrot iestāžu domstarpības gadījumos, kad kāda no tām ierosina 
piemērot sodu; c) pēc savas iniciatīvas izveidot labas prakses norādījumus un 
pamatnostādnes, kas paredzētas valsts iestādēm; d) kā ar valsts iestādēm kopīgu resursu 
centrs (izglītības pakalpojumu sniegšana, dokumentācijas nodrošināšana). 

Šiem četriem uzdevumiem, starp kuriem noteikti var būt savstarpēja mijiedarbība (piemēram, 
izglītību var papildināt informācija par kopīgās operācijās konstatētām grūtībām), vispirms ar 
EDAU starpniecību vajadzētu strukturēt Komitejas sekretariāta darba organizāciju. Tādējādi 
a), b) un c) uzdevumus, kas saistīti ar Komitejas darbības jomu, vajadzētu noteikt tā, kā 
norādīts struktūrshēmā, savukārt d) kopīgo resursu centra uzdevums būtu pārnozaru 
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darbība, ar ko atbalstītu citas darbības. Tai vajadzētu balstīties uz drošu un valstu iestādēm 
pieejamu ārtīklu, kurā papildus atbalstam izglītībai un zināšanu bāzei būtu pieejama arī 
uzraudzības shēma Komitejai iesniegto dažādo pieprasījumu izskatīšanai. 

Ar vislielāko risku saistītu pieprasījumu izskatīšanai, kuri visticamāk attiecas uz 
b) aposteriori pārbaudēm, vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. EDAU vajadzētu censties atrast 
līdzsvarotus, taisnīgus un neitrālus risinājumus, kas ir priekšnoteikums, lai panāktu 
vienprātību un uzticēšanos iestādēm kopumā. Šajā sakarībā EDAU un tā vietnieka 
"diplomātiskā" loma, viņu pieejamība, uzklausīšanas un dialoga spējas, kā arī viņu zināšanas 
par dažādām valsts iestādēm un to kultūru ir īpaši būtiskas uzdevuma veiksmīgai īstenošanai. 

Tas, cik atbilstīgi darbojas šī organizācija, kas saņem funkcijām paredzētu "resursu" 
nodaļas transversālu atbalstu,  būtu jāvērtē periodiski (reizi 18 vai 24 mēnešos) Komitejā, 
lai garantētu tās darbības efektivitāti un saglabātu reaģēšanas spējas īpaši inovatīvajā 
digitālajā pasaulē. 
Šie dažādie jaunie un stratēģiskie uzdevumi, kas uzticēti EDAU, liks veikt izmaiņas Regulā 
Nr. 45/2001, vispirms analizējot 46. pantu ("Pienākumi") un 47. pantu ("Pilnvaras") 


