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– Miért jelentkezett a posztra, és miért tartja magát alkalmasnak a tisztség betöltésére?

Három fő oka van, hogy jelentkeztem a tisztségre.
Először is, mivel imádok az európai adatvédelmi biztos hivatalában dolgozni. Az 
adatvédelemmel kapcsolatos mai kihívások dimenzióit figyelembe véve az európai 
adatvédelmi biztos hivatala rendkívül kicsinek hat. Mégis – csakúgy, mint Dávid Góliát ellen 
– az európai adatvédelmi biztos sikerrel járhat, ha jól összpontosít. Úgy vélem, 
hozzájárulásom értékes lehet az európai adatvédelmi biztos hivatala számára, mivel átlátom a 
szakpolitikákat, valamint az intézményi hátteret és korlátokat, pragmatikus vagyok, de 
rugalmas is, ha kell, és jobban tudom, merre tartanak az új technológiák. Az adatvédelem 
kultúrája gyorsabban elterjeszthető a meggyőzés révén, mint utasítások útján, és alapfeltétele 
az érintettek teljes elszámoltathatóságának biztosítása is. Az adatvédelem könnyebbé és 
bürokráciamentesebbé tehető világos elvek alkalmazásával, melyek közérthetők és
átültethetők a gyakorlatba. Az utóbbi hat évben, melyet helyettes európai adatvédelmi 
biztosként töltöttem el, úgy vélem, alaposan átláttam e kérdéseket, és készen állok a vezetői 
szerep betöltésére az e téren szerzett technikai ismereteimre támaszkodva, valamint teljes 
együttműködésben a három nagy uniós intézménnyel. Az európai adatvédelmi biztos hivatalát 
teljesen függetlennek képzelem el, de nem elszigetelt intézményként. Rendkívüli 
megelégedettséggel tölt el a gondolat, hogy egy fiatal, magasan képzett uniós tisztviselőkből 
álló csapatot vezethetek, amely szorgalmasan küzd azért, hogy az adatvédelmi biztos hivatala 
egy uniós szintű kiválósági központtá fejlődjön. 

Az állásra való jelentkezésem második oka az, hogy tudok segíteni abban, hogy a hivatal 
jobban működjön. Az európai adatvédelmi hatóságok közötti szorosabb együttműködés 
alapvetően fontos az új jogi keret sikeréhez, amelyet a Parlament és a Tanács jelenleg vizsgál. 
Az adatvédelemmel foglalkozók közösségében intenzív és kiegyensúlyozott munkával 
eltöltött hosszú évek alatt elnyertem a nemzeti szinten dolgozó kollégák bizalmát és 
támogatását, így segíteni tudok ezen együttműködés megerősítésében, és abban, hogy 
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hatékonyabb párbeszéd alakuljon ki a nemzetközi szervezetekkel. Amennyiben kineveznek
adatvédelmi biztosnak, határozott célom annak elérése, hogy az adatvédelmi biztos rue 
Montoyer 30. szám alatti hivatalát a nemzeti szinten dolgozó kollégák közös uniós 
adatvédelmi központjuknak tekintsék. A jövőbeli Európai Adatvédelmi Testület az én 
szememben egy közös vállalkozás kezdete, melynek célja az adatvédelmi jogszabályok egész 
Unióban való hatékonyabb és következetesebb alkalmazásának biztosítása. 

A harmadik ok, amiért pályáztam, hogy szenvedélyes híve vagyok az adatvédelemnek. 
Az adatvédelem egyre növekvő jelentőséggel bír társadalmainkban, és ezt az új biztosi 
kinevezést személy szerint kiváló lehetőségnek érzem arra, hogy hozzájárulhassak az uniós 
szintű stratégiák és szakpolitikák továbbfejlesztéséhez. A technológiák olyan ütemben 
fejlődnek, hogy lassan még a tervezőik számára is kiszámíthatatlanokká válnak; a kiterjedt 
megfigyelés az évszázad legnagyobb problémája lett; a nagyméretű adathalmazok és a 
határokon keresztüli adatáramlás óriási kihívást jelent a vállalkozásoknak és a 
szabályozóknak egyaránt. Ez az oka annak, hogy az EU jogalkotói fontolóra vették az uniós 
adatvédelmi jogszabályok reformját, hogy azokat alkalmassá tegyék a 21. századi kihívások 
kezelésére. Ez egy történelmi pillanat, mivel a példátlan változások korszakába léptünk, és az 
adatvédelem politikai jelentősége is példátlan mértékben megnőtt, és hiszem, hogy szakmai 
tapasztalatom, látásmódom és a közjó szolgálata iránti szenvedélyem értékes hozzájárulást 
jelenthet. 

Ezért, amennyiben engem neveznek ki európai adatvédelmi biztosnak, ígérem, hogy 
megbízható partnerként, látható és ésszerű szabályozóként lépek fel, biztosítva az intézmény 
függetlenségét, és anélkül, hogy szem elől téveszteném a kiegyensúlyozottság és az 
arányosság szempontjait. Egész életemben közszolgaként dolgoztam, és most szeretném a 
közt ebből az új pozícióból szolgálni, adatvédelmi biztosként ugyanazokat az alapvető 
értékeket követve zsinórmértékként, amelyek eddigi köztisztviselői pályámat is 
meghatározták: a függetlenséget, a tisztességet, az átláthatóságot és a gyakorlatiasságot.

- Mutassa be elképzeléseit az európai adatvédelmi biztos felügyeleti tennivalóit illetően! 
Miként képzeli el az európai adatvédelmi biztos uniós intézmények és szervek 
adatkezelési tevékenységei feletti felügyeleti szerepét? Hogyan kíván élni az európai 
adatvédelmi biztos beavatkozási hatásköreivel a jogszabályok betartatása érdekében? 

Létfontosságú annak biztosítása, hogy az Európai Unió intézményei és testületei élen járjanak 
az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásában a személyes adatok kezelése terén. 
Amennyiben kineveznek adatvédelmi biztosnak, folytatjuk azt a törekvést, hogy fokozatosan 
élve a hatásköreink adta lehetőségekkel dinamikusabb és korszerűbb adatvédelmi kultúrát 
alakítsunk ki az uniós intézményekben, a tudatosság növelésével, a megfelelő intézmények 
elszámoltathatóságának fokozásával, és a hivatalos végrehajtási hatásköröket csak végső 
lehetőségként kihasználva, a szabályok súlyos, szándékos vagy sorozatos megsértése esetén.

Az európai adatvédelmi biztos hivatala által végzett felügyeleti tevékenységnek két 
sajátossága van: az első az intézményközi jelleg, ami azt jelenti, hogy az európai adatvédelmi 
biztos hivatala teljesen független, ámde korántsem elszigetelt intézmény, amely közvetlenül 
támaszkodik a több mint 60 uniós intézménynél és szervnél dolgozó adatvédelmi tisztviselők 
kulcsfontosságú munkájára. A másik sajátosság, hogy az európai adatvédelmi biztos 
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hivatalára háruló munka mennyisége várhatóan nőni fog a nagyléptékű informatikai 
adatbázisokkal, a korábban a harmadik pillérhez tartozó területekkel, valamint a rendőri és 
igazságügyi együttműködésről szóló egyedi uniós jogszabályokkal kapcsolatban. Ez magában 
hordozza, hogy nő a felelősségünk a tekintetben, hogy a titkárságot összehangolt felügyeleti 
modellekkel lássuk el, a nemzeti hatóságokkal együttműködésben. A költségvetési 
megvonások miatt az európai adatvédelmi biztos hivatala kénytelen kevesebből többet 
kihozni, vagyis a hatékonyság fenntartása érdekében szelektívebben kell eljárnia.

A rendelet elfogadása után 14 évvel közeledünk az európai adatvédelmi biztos hivatala 
harmadik mandátumának megkezdéséhez, és az uniós intézmények a jogszabályok 
értelmében kötelesek egyre nagyobb mértékben eleget tenni a rendeletben foglalt 
követelményeknek. A követelmények betartására vonatkozó rendszeres felméréseink azt 
mutatják, hogy vannak előrelépések, de a teljes megfeleléstől még messze vagyunk. Az 
elmúlt tíz év során az európai adatvédelmi biztos hivatala a nagyrészt papíralapú 
ügyintézésről fokozatosan áttért korszerűbb munkamódszerekre, melyek az 
elszámoltathatóságra épülnek, ami azt jelenti, hogy a megfelelés iránti felelősség elsősorban 
magukat az uniós intézményeket és testületeket terheli. A vezetőknek meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket, és tudniuk kell igazolni a megfelelést, amikor az európai 
adatvédelmi biztos hivatala ellenőrzést végez náluk. 

Én a végrehajtás szelektív, kockázatalapú megközelítésében hiszek. A hivatalos végrehajtási 
fellépéseket azokra az esetekre kell tartogatni, amelyekben aggodalomra ad okot az 
elkötelezettség súlyos hiánya és/vagy a szabályok tartós semmibe vétele. A helyszíni szemlék, 
a célzott ellenőrzések és a félévente elvégzett felmérések alkalmasabbak arra, hogy 
rámutassunk a megfelelési hiányosságokra. 

Ez a megközelítés pedig lehetővé teszi a rendelet értelmében ránk ruházott végrehajtói 
hatáskörök hatékony felhasználását. E hatáskörök egyrészt progresszív jellegűek, másrészt 
viszonylag széles fellépési tartományt biztosítanak, a tanácsadástól a figyelmeztetések 
kiadásán és az adatkezelés betiltásán át egészen az Európai Bíróság előtti eljárás 
kezdeményezéséig. Az európai adatvédelmi biztos hivatala már bejelentette azon szándékát, 
hogy a szabályok súlyos, szándékos vagy sorozatos megsértése esetén, illetve amikor a 
hivataltól kapott javaslatokat semmibe veszik, a legteljesebb mértékben élni fog végrehajtói 
hatásköreivel. 

E tekintetben – jóllehet a 45/2001/EK rendelet jövője még nem teljesen tisztázott – elébe kell 
mennünk jövőbeli felügyeleti feladatainknak, és segítenünk kell az uniós jogalkotót a 
szabályok ésszerűbb korszerűsítésében. A felügyeletet – iránymutatások mentén –
kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá kell tenni, és nagyobb figyelmet kell fordítani az új 
technológiák – különösen a felhőalapú számítástechnika – intézmények általi használatára. 
Elő kell mozdítani és aktívan támogatni kell az uniós szintű adatrendszerek biztonságát, 
valamint az adatvédelmi tisztviselők és adatvédelmi koordinátorok hálózatba szerveződését.
Szeretnék rendszeresen találkozni felső vezetőkkel, hogy felhívjam a figyelmüket az 
adatvédelem fontosságára, és kieszközöljem kötelezettségvállalásuk megújítását az iránt, 
hogy a hatékony és nem bürokratikus adatvédelmi eljárásokat napi szintű ügyvitelük szerves 
részévé tegyék.
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– Figyelembe véve, hogy – amennyiben elfogadják a jelenlegi adatvédelmi csomagot – az 
európai adatvédelmi biztos hivatala a jövőben az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) 
titkárságaként is működik majd, hogyan vélekedik az EDPB lehetséges szervezeti 
felépítéséről és munkamódszereiről, illetve arról, hogy a 45/2001/EK rendeletet miként 
kell módosítani az új szerepkör tekintetbe vétele érdekében?

Az európai adatvédelmi biztos hivatala mára érett és hatékonyan működő intézménnyé nőtte 
ki magát. Várhatóan a közeljövő egyik nagy kihívása számunkra a jövőbeli EDPB titkársági 
teendőinek átvétele. Ezen új és független testület felállítása a jelenlegi adatvédelmi csomag 
egyik pillére. 

Most még nem látszik tisztán, hogy milyen lesz a Testület végleges jellege és milyen 
hatáskörei lesznek, de feltételezzük, hogy valószínűleg a nemzeti és európai adatvédelmi 
hatóságok jelenlegi tanácsadó csoportjának helyébe lép, amely a jól ismert „29. cikk szerinti 
munkacsoportba” ágyazódik. Fontos szerepet fog játszani a következetesség és a hatóságok 
közötti együttműködés előmozdításában, és a határokon átnyúló esetekben is kulcstényező 
lesz. 

Amennyiben az európai adatvédelmi biztos hivatala fogja ellátni az EDPB titkársági teendőit, 
a biztosok új csapatának először is a megfelelő humán, logisztikai és pénzügyi erőforrásokat 
kell biztosítaniuk a Testület számára. Új és dinamikus munkamódszereket kell meghonosítani, 
melyek biztosítják a hatékony adminisztratív támogatás nyújtását, teljes mértékben 
tiszteletben tartva az EDPB autonómiáját és függetlenségét (pl. „kínai falak”), szinergiákat 
biztosítva ugyanakkor az európai adatvédelmi biztos hivatalával. A fejlett technológiák 
használata szintén kulcstényező lesz, ideértve a videokonferencia-rendszerek és a valós idejű 
információcserék lebonyolítására alkalmas, biztonságos informatikai eszközök használatát, 
melyek segítségével megoldható a konszenzus elérése és az ügyvitel felgyorsítása a szoros 
határidőkkel rendelkező ügyekben. A Brüsszelben tartott plenáris üléseken és alcsoport-
üléseken alapuló jelenlegi munkamódszer tényleg nem egyeztethető össze a Testületre váró 
kihívásokkal, melyek tekintetében a szelektivitás (annak eldöntése, hogy az adott ügyben az 
EDPB-nek kel eljárnia vagy az kezelhető az adatvédelmi hatóságok közötti kétoldalú eljárás 
keretében) és a dinamizmus kulcsfontosságú lesz. 

Kollégámmal, Peter Hustingx-szal együtt már kezdeményeztünk eszmecseréket a 29. cikk 
szerinti munkacsoport korábbi elnökeivel és jelenlegi elnökével annak érdekében, hogy 
meghatározzuk a legjobb munkamódszereket, melyekkel hatékonyan támogathatjuk az 
EDPB-t anélkül, hogy a szükségesnél nagyobb mértékben beavatkoznánk a működésébe. A 
végleges megoldásokat a nemzeti szinten dolgozó kollégákkal teljes egyetértésben dolgozzuk 
ki.

Az európai adatvédelmi biztos hivatalának már meg kellett hoznia néhány adminisztratív 
intézkedést annak érdekében, hogy a Testületet megfelelő erőforrásokkal lássa el. 2013-ban 
bekerült a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretbe „Az EDPB 
létrehozása” egyedi intézkedés, amely előkészíti az utat az európai adatvédelmi biztos 
hivatala költségvetésének új, III. címe („EDPB”) alá tartozó jövőbeli költségvetési 
előirányzatoknak. Az idei évben az európai adatvédelmi biztos hivatalának 2015-re szóló 
költségvetés-tervezete tartalmazza egy kis létszámú (3 fős) munkacsoport létrehozását, 
melynek feladata, hogy egyeztetéseket kezdjen a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal a 
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munkamódszerekről. Ez alkotná a magját a jövőbeli titkárságnak, amely vegyesen uniós 
tisztviselőkből, újonnan felvett személyzetből és az adatvédelmi hatóságok által a rotációs elv 
alapján váltakozva kirendelt nemzeti tisztviselőkből áll majd.

Hiszem, hogy ezek az intézkedések nagyban előmozdítják, hogy Európa egységes álláspontot 
képviseljen az olyan stratégiai adatvédelmi kérdésekben, mint a megfigyelés, a nagyméretű 
adathalmazok vagy a határokon keresztüli adatáramlás. Ebből a szempontból a 45/2001/EK 
rendelet, annak utódja, és a jövőbeli általános adatvédelmi rendelet kompatibilisek, feltéve, 
hogy a feladatok és hatáskörök egyértelműen elkülönülnek, különösen közép- és hosszú 
távon, hiszen meglehet, hogy rövid távon – a 45/2001/EK rendelet átdolgozása előtt – a 
jogszabályban nem szükséges jelentős, lényegi változtatásokat eszközölni. 

Mindent összevetve támogatom az európai adatvédelmi biztost mint független intézményt, 
amely autonóm titkárságot biztosít a teljesen független EDPB-nek.


