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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Ponedeljek, 20. oktober 2014, od 19.00 do 22.30,
v Evropskem parlamentu

STRASBOURG

Predstavitev kandidata Wojciecha Rafała WIEWIÓROWSKEGA

– Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto in zakaj menite, da ste primerni zanj?

Naloge evropskega nadzornika za varstvo podatkov kot poroka za temeljne pravice so zame 

še posebej pomembne, saj se nanašajo na vrednote, ki so kljub spremembam v svetu, v 

katerem živimo, še vedno aktualne. V pojasnilo moje kandidature za mesto pomočnika 

nadzornika bi se želel opreti na svoje izkušnje. Rojen sem bil v „analognem“ svetu in v tem 

smislu nisem del digitalne generacije. Svet, ki sem ga poznal kot otrok in najstnik, je bil svet 

za železno zaveso. Prihod informacijske dobe in interneta je natančno sovpadel s prihodom 

svobode in demokracije na začetku 90. let prejšnjega stoletja. Učiti se, kako lahko obdeluješ 

informacije po svoje, brez cenzure in z uporabo modernih orodij, je bila izkušnja svobode in 

učna ura socialnih spretnosti za generacijo ljudi, ki so, tako kot jaz med študijem prava, 

pravkar vstopili v svet odraslih. Tedaj so vrednote, na katerih je utemeljena Unija –

dostojanstvo, svoboda in človekove pravice, med njimi svoboda govora in pravica do 

zasebnosti na eni strani ter prosti trg in prosti pretok oseb, blaga in storitev na drugi – vodile 

naše razmišljanje in so bile pomembne referenčne točke. Danes te vrednote zaradi nevarnosti, 

ki smo jim priča, in zaradi naraščajočega problema tako na svetovni ravni kot znotraj EU, 

dobivajo poseben pomen. A služiti bi morale kot vodilo za delovanje EU in njenih institucij, 

saj so tudi ključ do delovanja institucij, kakršna je evropski nadzornik za varstvo podatkov, ki 

je že deset let dejaven na področju varovanja človekovih pravic. Vloga tega organa bi morala 

biti svetovanje organom in institucijam EU, sodelovanje, še zlasti z Evropskim parlamentom, 
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in izvrševanje predpisov. Prav tako ne smemo pozabiti konsenza, ki ga je treba vzpostaviti 

med različnimi deležniki, in pragmatičnega pristopa v posameznih primerih.

Pomočnik nadzornika mora zato združevati tehnološko znanje, administrativne spretnosti in 

znanstveni pristop do problemov, s katerimi se že soočamo, in razmerami, ki se bodo še 

pojavile v prihodnosti. 

Menim, da vse, kar mi je uspelo doseči, in pridobljene izkušnje govorijo meni v prid kot

idealnem kandidatu, ki bo služil Evropski uniji v celoti, predvsem pa evropskim institucijam. 

Moja kombinacija akademskega znanja in praktičnih izkušenj iz poslovnega sveta, na ključnih 

področjih prava in pri informacijski tehnologiji, ob neprestanem pridobivanju izkušenj o 

njihovi uporabi v vlogi organa za varovanje podatkov – na domači in mednarodni ravni – po 

mojem mnenju predstavljajo zanesljivo osnovo za soočanje z izzivi, ki smo jim priča, in pri 

iskanju ustreznih rešitev zanje. 

– Kako si predstavljate nadzorno delo ENVP? Kako si predstavljate vlogo ENVP pri 

nadzoru obdelave podatkov v institucijah in telesih EU in kako nameravate uporabiti 

pristojnosti ukrepanja ENVP za zagotovitev skladnosti?

Vloga organov za varovanje podatkov, tudi evropskega nadzornika, se oblikuje z razvojem 

tradicionalnih pristojnosti v zvezi z nadzorom in obravnavo pritožb, vključuje pa tudi 

svetovanje in ozaveščanje. Splošno sprejeto dejstvo je, da organi za varovanje podatkov igrajo 

vloge varuha človekovih pravic, revizorja, izvedenca, vzgojitelja, političnega svetovalca, 

pogajalca in organ pregona1. Svetovalnih nalog tako ni možno dojemati ločeno od drugih 

vlog, so sestavni del zagotavljanja skladnosti s pravili.

Treba bi bilo tudi razviti model nadzora, v katerem bi v institucijah in organih pomembno 

vlogo igrale uradne osebe za varstvo podatkov. Prav te so odgovorne za notranji nadzor 

obdelave podatkov in za izvajanje ustreznih postopkov. Najbolje poznajo delovanje 

posameznih institucij in torej dejansko lahko izvajajo ustrezne ukrepe, čeprav se hkrati jasno 

zavedajo, da so kljub zajamčeni neodvisnosti v končni fazi uslužbenci teh institucij. A ravno 

zaradi tega lahko polno delujejo znotraj svoje institucije, pri tem pa izhajajo iz razumevanja 

specifičnih načinov njenega delovanja. Menim, da bi moral biti evropski nadzornik v stiku z 

uradnimi osebami za varstvo podatkov in jim nuditi podporo prek orodij in nasvetov ter 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, Upravljanje zasebnosti: Politični instrumenti v globalni perspektivi (The Governance 
of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective), Ashgate, 2003, str. 107–116. 
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stalnega dialoga. Potreba po takšnem pristopu se je jasno pokazala med deležniki v času 

posvetovanja za pripravo strategije evropskega nadzornika za varstvo podatkov za leti 2013–

2014. V praksi bo najtežji prenos splošnih načel iz uredb v specifične postopke in rešitve, 

čeprav gre za bistveno vprašanje pri varovanju osebnih podatkov. 

Šele, ko se bo izkazalo, da so neobvezni proaktivni ukrepi neučinkoviti ali nezadostni, bi 

morali sprejemati obvezne ukrepe, pooblastilo, ki bi moralo še naprej biti del popisa 

pristojnosti evropskega nadzornika za varstvo podatkov, kot to določajo veljavni predpisi. Ti 

ukrepi bi morali omogočati tudi dvigovanje zavesti in posledično voditi v dejansko izvajanje 

pravil o varovanju podatkov. 

Pomembno je, da evropski nadzornik za varstvo podatkov, kot drugi organi na tem področju, 

razume posebne značilnosti tehnologij in postopkov, ki se pri obdelavi podatkov uporabljajo v 

institucijah. Dober primer, kako se odzvati na takšne potrebe, je nedavna pobuda evropskega 

nadzornika za vzpostavitev mreže za iskanje inženirskih rešitev za varovanje osebnih 

podatkov na internetu: z mrežo naj bi se oblikovala nekakšna skupnost, ki si bo prizadevala za 

učinkovite rešitve pri zaščiti in spodbujanju zasebnosti na internetu. 

– Ob upoštevanju vloge, ki bi jo ENVP lahko imel v prihodnosti kot sekretariat 

Evropskega odbora za varstvo podatkov, če bo sedanji sveženj ukrepov za varstvo 

podatkov na tej točki sprejet, ali lahko pojasnite, kako si zamišljate organizacijo in 

delovne metode Evropskega odbora za varstvo podatkov ter kako bi bilo treba po vašem 

mnenju spremeniti Uredbo (ES) št. 45/2001, da bo ta nova vloga upoštevana?

Pravni okvir EU za varovanje podatkov, ki bo v kratkem spremenjen, je tesno vezan na 

institucionalne spremembe nadzornega modela tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. 

Prihodnji model bi moral temeljiti na preteklih izkušnjah, zlasti na ugotovitvah delovne 

skupine iz člena 29. Kot trenutni član in podpredsednik te delovne skupine menim, da ni 

umestno, da Komisija nastopa kot sekretariat, navkljub nedvomni strokovni usposobljenosti 

njenih predstavnikov. Predlog, po katerem naj bi to vlogo prevzel evropski nadzornik za 

varstvo podatkov, se odlično umešča v novo zasnovo neodvisnih organov za varstvo podatkov 

na evropski ravni.

Hkrati pa se moramo zavedati, da bo prihodnji evropski odbor za varstvo podatkov vključen 

ne le v svetovanje, ampak – kar je s stališča državljanov še bolj pomembno – v reševanje 

posameznih sporov. To pomeni, da bodo morali vsi različni organi za varovanje podatkov 

prevzeti to pomembno odgovornost in biti za svoje delovanje javno odgovorni. Evropski 
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nadzornik bo moral skrbeti za praktično delovanje evropskega odbora za varstvo podatkov in 

bo zato moral s posebnimi zavezami izvajati praktične postopke in nuditi ustrezno 

infrastrukturo IKT, da bo dejansko sodelovanje sploh mogoče. Zavedam se, da bo vloga 

evropskega nadzornika za varstvo podatkov dvojna in da bo moral to dvojnost usklajevati in 

uravnotežiti.

Menim, da mora evropski nadzornik kot sekretariat biti v službi odbora za varstvo podatkov 

in aktivno podpirati njegovo delovanje. Uslužbenci v uradu evropskega nadzornika pozitivno 

vplivajo na delo delovne skupine iz člena 29 in prepričan sem, da bo evropski nadzornik kot 

sekretariat lahko ponudil dodano vrednost strukturi te delovne skupine. Prihodnji model 

delovanja evropskega odbora za varstvo podatkov bi moral graditi na dobrih primerih 

sodelovanja med organi za varovanje podatkov, da bi na ta način izluščil sinergije iz vseh 

dejavnosti na tem področju.

Nova vloga evropskega nadzornika kot sekretariata evropskega odbora za varstvo podatkov 

bo zgolj eden od sestavnih delov v potrebnih spremembah Uredbe 45/2001, ki jo bo nujno 

treba prilagoditi glede na novo skupno ureditev varovanja osebnih podatkov. 


