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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

v ponedeljek, 20. oktobra 2014, od 19.00 do 22.30
Evropski parlament
V STRASBOURGU

Predstavitev kandidata Yanna PADOVE

Na področju varstva podatkov sem neprekinjeno dejaven že petnajst let. Moja poklicna 
pot, na kateri sem najprej delal za zakonodajalca, nato za regulativni organ (komisijo za 
informatiko in svoboščine), pa tudi kot odvetnik, mi je omogočila, da sem pridobil popolno 
sliko tega področja.

V vlogi uslužbenca pri francoski državni skupščini sem bil odgovoren za prenos Direktive 
95/46, ki je bistveno spremenila pristojnosti komisije za informatiko in svoboščine (zakon iz 
leta 2004). Zaradi mojih izkušenj pri delu v državni skupščini in kot strokovnjak za 
vprašanja kazenskega prava in prava na področju varstva podatkov, sem razvil navado, 
metode, predvsem pa veselje do dela, posvetovanja in pogajanja s poslanci, političnimi 
skupinami in člani izvršnih odborov. Iz političnega dokumenta, ki je bil objavljen 4. junija 
letos, je razvidno, da so te naloge tudi sestavni del nalog evropskega nadzornika za varstvo 
podatkov.

Ko sem bil generalni sekretar, sem v skladu z zakonom iz leta 2004, prenovil komisijo za 
informatiko in svoboščine. Spremenil sem njeno strukturo in razširil vire strokovnih pravnih, 
predvsem pa tehnoloških mnenj. Dejansko so regulativni organi zaradi strahu pred zunanjimi 
očitki, da jih je razvoj tehnologije prehitel, v svojih analizah raje bolj zadržani kot 
pragmatični. Zato sem v komisiji za informatiko in svoboščine potrojil število inženirjev. Da 
bi bil neodvisen, mora biti regulativni organ biti večdisciplinaren. Zagotovil sem pravno 
ureditev izvajanja prisilnih ukrepov in nadzora komisije za informatiko in svoboščine, razvoj 
novih spletnih storitev za uporabnike, uvedel novosti na področju komuniciranja, spodbujal 
naložbe na področje mednarodne promocije in razlage evropskega modela (primerjaj s 
konferenco v Strasbourgu leta 2008, ki je privedla do Madridske izjave). Prenovljena komisija 
za informatiko in svoboščine je izzvala sovražne odzive, poskuse, da se ogrozi njeno 
neodvisnost preko parlamentarnih predlogov za zmanjšanje proračunskih sredstev in s 
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političnimi pritiski v zadevah, ki so bile posebnega pomena za državljanske svoboščine. 
Primera tega sta bila nadzor nad državnim policijskim računalniškem sistemom in pa projekt 
ustanovitve informacijskega sistema EDVIGE. Poznam dejanski pomen neodvisnosti, vem 
tudi, da je potreben odprt dialog, brez katerega se neodvisnost spremeni v nerazumljeno in 
nedostopno samozadostnost. Da bi bil uspešen pri izvajanju svojih novih nalog, evropski 
nadzornik za varstvo podatkov potrebuje odprto, vendar čvrsto obliko neodvisnosti.

Poleg tega je ekonomska razsežnost varstva podatkov zdaj pomembnejša kot kdajkoli. 
To sem opazil tudi v svoji vsakdanji praksi odvetnika v mednarodni pisarni. Osebni podatki 
so prihodnje „črno zlato“ gospodarstva. Omogočajo ustvarjanje novih storitev in trgov. Ti 
novi akterji digitalne ekonomije so v temelju razdiralni, saj se zaradi nadzora, ki ga imajo nad 
podatki, diverzificirajo horizontalno. Takšno poznavanje ekonomske realnosti je bistveno, da 
bi lahko evropski nadzornik za varstvo podatkov ostal relevanten in pragmatičen pri 
svetovanju evropskim inštitucijam. 

Evropa se je v prizadevanju za stalno inovativnost in konkurenčnost pravnih sistemov 
odločila, da bo prenovila svoj model. Z osnutkom uredbe je bila uvedena nova struktura 
upravljanja organov s pomočjo usklajevalnega mehanizma, ki bo v pristojnosti prihodnjega 
evropskega odbora, ki mu bo evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotavljal sekretariat.
Naloga je izjemno zahtevna, nova in strateška. Izumiti je torej treba “novega” 
evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki bo imel novo ekipo za delo na novem 
projektu. Iz izkušenj vem, da za izvajanje sprememb potrebujemo energijo, predanost, 
inovativnost in navdušenje. Novi nadzornik za varstvo podatkov potrebuje navdušenje, biti 
mora iznajdljiv znotraj organizacije, imeti mora večdisciplinaren pristop k varstvu podatkov 
in koncept odprte, vendar odločne neodvisnosti. To so lastnosti, ki jih želim uveljavljati pri 
svojem delu. 

Do začetka veljavnosti nove uredbe bo moral evropski nadzornik za varstvo podatkov pri 
opravljanju svoje nadzorne naloge, izkoristi dosežke zadnjih 10 let, ki so jasno opredeljene v 
političnem dokumentu, . Ena od prvih nalog nadzornika je, da je predvidljiv.

Biti predvidljiv predvsem pomeni, da pojasni merila za določanje prednostnega 
vrstnega reda opravljanja inšpekcijskih pregledov in ta merila sporoči. Prednostni vrstni 
red obiskov na kraju samem ali predhodnih preverjanj tveganih obdelav podatkov je določen 
na podlagi naslednjih meril: (i) prejetih pritožb, čeprav se njihovo število od leta 2011 
zmanjšuje (s 100 na 80 leta 2013); (ii) tem, ki jih določi evropski nadzornik za varstvo 
podatkov (npr. vprašanje varnosti podatkov, obravnavane cone, geografski položaj, praksa 
evropskih inštitucij, da lahko prineseš lastne naprave itd.). Glede na vse večje število prejetih 
vlog za predhodno preverjanje (80 leta 2010, 280 leta 2013), bi lahko evropski nadzornik za 
varstvo podatkov urejal ta priliv in izvajal svoje prednostne naloge s skrbno uporabo tihih 
mnenj v skladu s členom 27 Uredbe 45/2001. 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov mora vsako leto objaviti svoj program nadzora 
in sporočiti rezultate nadzora v preteklem letu. Namen takšnega poročanja je pripomoči k 
izboljšanju kulture varstva podatkov v institucijah EU in vzpostavljanje „"dobre prakse"“.
Program naj bo sprejet na podlagi predlogov delovnih skupin evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov in v soglasju z namestnikom varuha. Zasnovan in izvajan mora biti kot 
glavni projekt.
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Da bo kar najbolj verodostojen, mora biti evropski nadzornik za varstvo podatkov kot 
nadzorni organ pravičen in pragmatičen. Biti pravičen pomeni, da je analitični okvir v 
skladu s pravili o varstvu podatkov in povezanimi vnaprej ugotovljenimi tveganji, vendar se 
ga redno preverja, na primer, da bi se upoštevalo tehnološki razvoj (na področju varnost ali
uporabe) ali pa izkušnje, pridobljene med nadzorom, in ki se jih lahko prenese naprej. 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov mora zato zaprositi pomoč strokovnjakov s področja 
informatike (preko agencije ENISA ali drugih sredstev). Biti pragmatičen pomeni nadaljevati 
z ugotavljanjem skladnosti obdelave podatkov v skladu s tem analitičnim okvirom, pri tem pa 
upoštevati posebne okoliščine obdelave, občutljivost obravnavanih podatkov, zakonitost 
namena obdelave ter s tem povezana tveganja za posameznike. Pristop, ki temelji na 
tveganju, če je to tveganje pojasnjeno in razumljeno, je lahko tudi sredstvo za pospeševanje 
kulture varstva podatkov, saj ima empirično osnovo, ki jo lahko storitve in posamezniki, na 
katere se nanašajo osebni podatki, vzamejo za svojo. 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov mora biti učinkovit. Zaradi pomanjkanja sredstev, 
ki so na voljo, mora biti evropski nadzornik za varstvo podatkov selektiven pri svojih ukrepih 
in nadzoru podjetij in se zanašati na zunanje sodelavce za ugotavljanje skladnosti. Ti 
zunanji sodelavci so predvsem uradne osebe in koordinatorji za varstvo osebnih 
podatkov. Združevanje in vodenje te skupnosti sodelavcev je eden od načinov za 
spodbujanje dela nadzornika za varstvo podatkov in zagotavljanje visoke ravni varstva 
podatkov v Uniji.

Zato mora biti evropski nadzornik za varstvo podatkov inovativen v svojih načinih 
sporočanja. Odvisno od sredstev, ki so na voljo, bi bilo treba predvideti na primer: (i) 
vzpostavitev namenskega ekstraneta za uradne osebe in koordinatorje za varstvo podatkov, na 
katerem bodo lahko našli vodnike, forume, strani s pogostimi vprašanji in odgovori, (ii) 
pripravo spletnih seminarjev?? za usposabljanje, (iii) izvajanje modulov e-učenja, (iv) na 
podlagi povratnih informacij uradnih oseb in koordinatorjev, zbranih s pomočjo vprašalnikov, 
priprava orodja in materialov, ki bodo prilagojeni njihovim potrebam, (v) enkrat letno 
priprava sestanka skupnosti uradnih oseb in koordinatorjev za varstvo podatkov na določeno 
temo ali v zvezi z določenim ukrepom. 

Preden razmislimo o prihodnji ureditvi evropskega odbora, je treba najprej jasno opredeliti 
njegovo vlogo. V skladu z osnutki uredbe in direktive iz januarja 2012, je evropski odbor 
instrument za njuno dosledno izvajanje in organ za reševanje sporov med različnimi 
nacionalnimi organi. 

V ta namen deluje na naslednje štiri načine: na zahtevo nacionalnega organa v okviru 
svoje pristojnosti za opravljanje vnaprejšnjega nadzora (na primer, ko želi oblikovati seznam 
obravnavnih podatkov v okviru predhodnega posvetovanja ali sprejetja BCR), na zahtevo 
nacionalnega organa v okviru nadzora za nazaj (na primer, če neki organ zavrne sodelovanje 
z drugo skupino v skupni operaciji za nadzor). Parlament je tudi znatno razširil pooblastila 
odbora na tem področju, ker ga je pooblastil za odločanje o sporih med organi v primerih, ko 
eden od njih predlaga kazen, na lastno pobudo za oblikovanje vodnikov dobre prakse in 
opredelitev smernic, namenjenih nacionalnim organom in kot središče, kjer so nacionalnim 
organom na voljo skupna sredstva (storitve, usposabljanje, posredovanje dokumentacije).
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Evropski nadzornik za varstvo podatkov mora pri vzpostavitvi organizacije sekretariata 
odbora najprej upoštevati te štiri naloge, ki so lahko med seboj povezane (na primer 
usposabljanje lahko gradi na izkušnjah s težavami, s katerimi se srečujejo pri skupnih 
operacijah). Naloge (a), (b) in (c), ki so povezane z delovnim področjem odbora, bi bilo 
treba v organigramu opredeliti kot naloge odbora, naloge centrov s skupnimi viri (d) pa kot 
prečne dejavnosti podpore drugim organom. Za to je potreben varen ekstranet, ki bo odprt 
za nacionalne organe, kjer bodo lahko dostopali do gradiva za usposabljanje in baze znanja, 
pa tudi do navodil za spremljanje obdelave različnih zahtev, ki jih prejme odbor.

Navodila morajo biti kar najbolj smiselna, zlasti pa je treba nameniti pozornost tistim, ki se 
nanašajo na nadzor za nazaj (b). Evropski nadzornik za varstvo podatkov se mora prizadevati 
za uravnotežene, poštene in nepristranske rešitve, ki bodo dejavnik za doseganje soglasja in 
zaupanja v organe Skupnosti. V zvezi s tem bodo „diplomatska“ vloga evropskega nadzornika 
za varstvo podatkov in njegovega namestnika, njuna razpoložljivosti, sposobnost poslušanja 
in dialoga, pa tudi poznavanje različnih nacionalnih organov in njihovih kultur bistvenega 
pomena za uspeh njune naloge.

Odbor bi moral redno (vsakih 18 ali 24 mesecev) oceniti pomen in naloge tega organa, ki 
uživa podporo prečnih sredstev, da bi se zagotovila učinkovitost in ohranila njegova 
okretnost v zelo inovativnem digitalnem svetu.
Te naloge, novosti in strategije, ki so zaupane evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, 
zahtevajo tudi spremembo Uredbe 45/2001, po prvi oceni člena 46 (naloge) in 47 
(pristojnosti). 


