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– Možete li opisati razloge zbog kojih ste se prijavili za tu dužnost i zašto se smatrate 

prikladnim kandidatom?

Zadaci europskog nadzornika za zaštitu podataka kao jamca temeljnih prava posebno su važni 

za mene jer se odnose na vrijednosti koje, unatoč svijetu koji se mijenja i u kojem živimo, i 

dalje ostaju relevantne. Kako bih objasnio razloge svoje prijave za dužnost pomoćnika 

nadzornika, rado bih se pozvao na svoje iskustvo. Rođen sam u „analognom” svijetu i u tom 

smislu nisam dio digitalne generacije. Svijet koji sam poznavao kao dijete i tinejdžer bio je 

svijet koji se nalazio iza željezne zavjese. Počeci informacijskog razdoblja i Interneta 

poklopili su se točno s dolaskom slobode i demokracije na početku 1990-ih. Za generaciju 

ljudi koji su tek ulazili u svijet odraslih, kao što sam bio ja tijekom svog studija prava, učenje 

samostalnog prerađivanja informacija bez cenzuriranja i upotrebom modernih alata bilo je 

iskustvo u slobodi i lekcija u društvenim vještinama. U to vrijeme vrijednosti na kojima je 

utemeljena Europska unija – dostojanstvo, sloboda i ljudska prava, uključujući slobodu 

govora i pravo na privatnost, s jedne strane, te slobodno tržište i slobodno kretanje ljudi, robe 

i usluga, s druge strane – bile su vodilje u našem razmišljanju i važne referentne točke. S 

obzirom na rizike s kojima se trenutačno suočavamo i sve veće probleme u globalnom smislu 

i unutar EU-a, te vrijednosti sada dobivaju posebnu važnost. Treba ih upotrijebiti kao 

smjernice za aktivnosti EU-a i njegovih institucija jer su i one ključne za funkcioniranje 
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institucija kao što je Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka koji se 10 godina 

zauzima za zaštitu ljudskih prava. Uloga tog tijela trebala bi obuhvaćati savjetovanje tijela i 

institucija EU-a, suradnju, osobito s Europskim parlamentom, te provedbu zakona. Također 

ne smijemo zaboraviti postizanje konsenzusa među dionicima i pragmatički pristup u 

pojedinačnim slučajevima.

Pomoćnik nadzornika stoga mora objediniti tehnološko znanje, administrativne vještine i 

znanstveni pristup problemima s kojima se suočavamo te situacijama na koje ćemo u 

budućnosti nailaziti. 

Vjerujem da sam na osnovi svojih postignuća i svoga iskustva idealan kandidat koji će služiti 

Europskoj uniji kao cjelini, a posebno europskim institucijama. Moja kombinacija 

akademskog znanja i praktičnog iskustva u poslovnom svijetu, na ključnim područjima prava 

i informacijske tehnologije, uz trajno iskustvo u njihovoj primjeni iz perspektive tijela za 

zaštitu podataka, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, po mom mišljenju predstavlja 

pouzdan temelj za suočavanje s izazovima na koje nailazimo i pronalaženje odgovarajućih 

rješenja. 

– Možete li iznijeti svoje ideje o zadaći nadzora koju obavlja europski nadzornik za 

zaštitu podataka? Kako zamišljate ulogu nadzora u postupcima obrade podataka koje 

provode institucije i tijela EU-a i kako se kanite koristiti intervencijskim ovlastima 

europskog nadzornika za zaštitu podataka u cilju postizanja usklađenosti s propisima? 

Uloga tijela za zaštitu podataka, uključujući europskog nadzornika za zaštitu podataka, 

proširuje se s tradicionalnih nadležnosti nadzora i obrađivanja žalbi na pružanje savjeta i 

jačanje svijesti. Opće je prihvaćeno da tijela za zaštitu podataka preuzimaju uloge 

ombudsmana, revizora, savjetnika, odgajatelja, političkog savjetnika, pregovarača i 

provoditelja zakona1. Zadaće nadzora, dakle, ne mogu se odvojiti od drugih uloga i od 

jamčenja usklađenosti s pravilima.

Također bi trebalo razviti nadzorni model u kojem bi važnu ulogu odigrali službenici za

zaštitu podataka u institucijama i tijelima. Oni su odgovorni za interni nadzor obrade podataka 

i provedbu odgovarajućih postupaka. Najbolje su upoznati s načinom djelovanja pojedinih 

institucija i u stanju su provoditi odgovarajuće mjere, dok su potpuno svjesni da unatoč 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective (Upravljanje 
privatnošću: politički instrumenti u globalnoj perspektivi), Ashgate, 2003., str. 107. – 116. 
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zajamčenoj neovisnosti ostaju zaposlenici dotične institucije. No iz tog razloga mogu raditi u 

potpunosti unutar institucije primjenjujući svoje znanje o konkretnim načinima njezina 

djelovanja. Vjerujem da bi europski nadzornik za zaštitu podataka trebao graditi odnose sa 

službenicima za zaštitu podataka i podupirati ih pružanjem alata i savjeta te održavanjem 

neprestanog dijaloga. Potrebu za takvim pristupom naglasili su dionici tijekom savjetovanja u 

vezi s pripremom strategije europskog nadzornika za zaštitu podataka za 2013. i 2014. U 

praksi je najteže prenijeti opća načela utvrđena uredbama u konkretne postupke i rješenja, a to 

je, međutim, od ključne važnosti za zaštitu osobnih podataka. 

Samo ako se neobvezujuće, proaktivne mjere pokažu kao neučinkovite ili nedovoljne, trebalo 

bi biti moguće poduzeti obvezujuće mjere, što je ovlast koju bi i dalje trebao sadržavati 

katalog nadležnosti europskog nadzornika za zaštitu podataka, kao što je slučaj u trenutačnom 

zakonodavstvu. Te bi mjere također trebale pridonijeti jačanju svijesti i, prema tome, dovesti 

do učinkovite provedbe pravila o zaštiti podataka. 

Važno je da europski nadzornik za zaštitu podataka, kao i sva druga tijela za zaštitu podataka, 

razumije posebna svojstva tehnologija i postupaka zaštite obrade podataka u institucijama. 

Dobar primjer naglašavanja tih potreba je inicijativa o mreži za zaštitu privatnosti na Internetu 

koju je nedavno pokrenuo europski nadzornik za zaštitu podataka i koja obuhvaća stvaranje 

zajednice koja radi na razvoju učinkovitih rješenja za zaštitu i promicanje privatnosti na 

Internetu. 

– Uzimajući u obzir moguću buduću ulogu Ureda europskog nadzornika za zaštitu 

podataka kao tajništva Europskog odbora za zaštitu podataka, ako se o tome usvoji 

sadašnji paket mjera za zaštitu podataka, možete li iznijeti svoja stajališta o mogućoj 

organizaciji Europskog odbora za zaštitu podataka i njegovim metodama rada te o tome 

kako bi trebalo izmijeniti Uredbu 45/2001 da bi se njome uzela u obzir ta nova uloga?

Pravni okvir EU-a za zaštitu podataka, koji će se uskoro izmijeniti, neraskidivo je povezan s 

institucionalnim promjenama u modelu nadzora na nacionalnoj razini i razini EU-a. Budući 

model trebao bi se temeljiti na proteklom iskustvu, osobito na radu radne skupine iz članka 

29. (WP29). Kao sadašnji član i potpredsjednik skupine WP29 mislim da, uz dužno priznanje 

stručnosti predstavnika Komisije, nije prikladno da Komisija ima ulogu tajništva. Prijedlog da 

se ta uloga povjeri Uredu europskog nadzornika za zaštitu podataka savršeno se uklapa u novi 

ustroj neovisnih tijela za zaštitu podataka na europskoj razini.

U isto vrijeme moramo biti svjesni da budući Europski odbor za zaštitu podataka neće biti 
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samo uključen u savjetodavne aktivnosti nego i u rješavanje pojedinačnih sporova, što je sa 

stajališta građana još i važnije. To znači da će zajednica koja se bavi zaštitom podataka 

preuzeti vrlo važnu dužnost te će za svoje aktivnosti morati preuzeti javnu odgovornost. 

Europski nadzornik za zaštitu podataka morat će osigurati praktično djelovanje Europskog 

odbora za zaštitu podataka te će se stoga od njega tražiti da se obveže na provođenje 

praktičnih postupaka i jamčenje odgovarajuće infrastrukture za informacijsku i 

komunikacijsku tehnologiju kako bi se omogućila učinkovita suradnja. Shvaćam da će 

europski nadzornik za zaštitu podataka igrati dvostruku ulogu i da će morati usklađivati i 

odmjeravati svoje dvije uloge.

Vjerujem da Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka u ulozi tajništva mora služiti 

Europskom odboru za zaštitu podataka, aktivno podržavajući njegovo djelovanje. Zaposlenici 

Ureda europskog nadzornika za zaštitu podataka pozitivno pridonose radu skupine WP29 i 

uvjeren sam da će taj Ured u ulozi tajništva biti u stanju dati dodanu vrijednost strukturi 

skupine WP29. Budući model djelovanja Europskog odbora za zaštitu podataka trebao bi 

imati koristi od najboljih primjera suradnje među tijelima za zaštitu podataka kako bi se 

zajamčile sinergije iz svih aktivnosti na tom području.

Nova uloga Ureda europskog nadzornika za zaštitu podataka kao tajništvo Europskog odbora 

za zaštitu podataka bit će samo jedan od elemenata u potrebnim izmjenama Uredbe 45/2001 

koja će se hitno morati prilagoditi novoj sveobuhvatnoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. 


