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Изслушване на кандидата г-н Ендре ШАБО 

1. Моля, опишете причините, поради които се кандидатирате за този пост. Защо 

считате, че сте подходящ кандидат за него?  

Имам лесен отговор на въпроса защо кандидатствах за длъжността Европейски 

надзорник по защита на данните и каква е моята основна мотивация: защитата на 

личната неприкосновеност. В ранните години от дейността си като адвокат 

законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот оказа голямо 

въздействие върху мен, заедно с възможностите, които защитата на данните носи за 

подобряване на качеството на живот на хората. Посветил съм цялата си 

професионална кариера на защитата на личните данни и почти 17 години работата ми 

е ежедневно свързана с правото в областта на защитата на данните. Като следващия 

Европейски надзорник по защита на данните бих искал да продължа тази работа и ще 

остана изцяло ангажиран с осигуряването на висока степен на защита на данните, 

свързани с неприкосновеността на личния живот. В качеството си на Европейски 

надзорник по защита на данните възнамерявам също така да превърна защитата на 

данните в ежедневна реалност за всички в ЕС.  

Автобиографията ми дава добра представа за моето участие в европейските въпроси, 

свързани със защитата на данните. В този писмен отговор бих искал да подчертая 

следното:  

– В периода 2006 – 2007 г. работих като национален експерт в Европейския 

надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Този 18-месечен период ми 

даде възможност да участвам в дейността на ЕНОЗД и пряко да се запозная с 

работата на надзорния орган за защита на данните на Европейския съюз.  

– Ролята ми по време на унгарското председателство на Съвета на Европейския 

съюз. През този период бях председател на работна група „Обмен на 

информация и защита на данните“ (DAPIX) за първото полугодие на 2011 г. 

По време на моето председателство Съветът прие заключения, изготвени от 

правителствата на държавите членки в отговор на съобщението на Европейската 

комисия относно реформата в областта на защитата на данните. Това се случи 

преди Общия регламент относно защитата на данните, но той вече беше част от 
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продължителните разисквания, които много години по-късно доведоха до 

създаването на нова правна рамка.  

– Редовно участвам в заседанията на Европейския комитет по защита на данните. 

От 2015 г. съм председател на експертната група за сътрудничество1 в 

рамките на комитета. Експертната група е изготвила редица документи, 

свързани със сътрудничеството на надзорните органи по защита на данните.  

От горепосоченото може да се види, че професионалният ми опит е от значение в 

контекста на длъжността Европейски надзорник по защита на данните. Считам себе си 

за подходящ кандидат, който да бъде назначен като активен член в мрежата на 

органите за защита на данните. Дълго време работих упорито в Европейския комитет 

по защита на данните (ЕКЗД) и в работната група по член 29. Това, заедно с моя опит в 

орган на държава членка, ми предоставя солидна основа да изпълнявам задачите на 

Европейския надзорник по защита на данните в съответствие с най-високите 

професионални стандарти.  

Европейският надзорен орган по защита на данните достига широка аудитория в 

Европейския съюз и на световно равнище. Това е предизвикателство, което e 

изключително мотивиращо за мен. С удоволствие ще поема произтичащата от това 

отговорност. Сигурен съм, че заедно с професионалния и мотивиран персонал на 

секретариата на ЕНОЗД ще бъдем в състояние да постигнем тези цели. 

Аз съм на разположение на Европейския съюз, за да служа на неговите граждани.  

2. Моля, опишете виждането си за бъдещето на ЕНОЗД – органа, който ще 

ръководите – включително потенциалните предизвикателства, които очаквате да 

срещнете, и приоритетите, които сте набелязали за този независим орган?  

Бъдещето на неприкосновеността на личния живот трябва да бъде част от всички 

дискусии относно бъдещето на ЕНОЗД. Смятам, че тенденцията за технологични 

промени, които водят до социални промени, ще продължи да бъде широко 

разпространена. Поведението на потребителите оказва значително въздействие върху 

личния живот на останалите и тяхното социално положение. Всички органи за защита на 

данните трябва да изпълняват своите задължения в този контекст. Приключването на 

законодателния процес, който започна през последните години, но все още не е напълно 

завършен, е неотложна задача. През следващите години ще бъде необходима не толкова 

радикална реформа в областта на защитата на данните, колкото да бъде приключена 

започнатата работа и да се осигури последователно и ефективно прилагане на 

съществуващите правила. Като вземем предвид всичко това, можем да определим 

следните приоритети за предстоящия период на ЕНОЗД:  

- Контрол на технологичните и обществените промени с цел ефективно 

правоприлагане 

- Анализ на използването на личните данни като стока и платежно средство.  

                                                 
1 Преди 25 май 2018 г. тя беше част от Работната група по член 29.  
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- Улесняване на сътрудничеството между органите за защита на данните, 

органите за защита на потребителите и органите за защита на 

конкуренцията с цел защита на отделните лица.  

Както при всички органи за защита на данните, ЕНОЗД също има задачата да защитава 

неприкосновеността на личния живот и личните данни и да подобрява качеството на 

живот на гражданите. Споделям ценностите на стратегията, определена за ЕНОЗД за 

периода 2014 – 2019 г.: почтеност, прозрачност, безпристрастност и прагматизъм. Ще 

ръководя ЕНОЗД въз основа на тези ценности и ще очаквам те да бъдат отстоявани от 

всичките му служители. Като част от стратегията за персонала ще включвам възможно 

най-много колеги в работата на ЕНОЗД, например като национални експерти, 

работещи за орган за защита на данните на дадена държава членка. Споделянето на 

опит и тясното сътрудничество ще доведат до резултати от взаимна полза. 

ЕНОЗД е длъжен да предоставя становище по законодателните актове на 

Европейския съюз. В този контекст ЕНОЗД трябва да остане надежден партньор и да 

бъде достъпен през всички етапи на законодателния процес, за да може да започне 

дискусии със съзаконодателите. В областта на законодателството трябва да се 

поддържа добро сътрудничество между ЕКЗД и ЕНОЗД.  

В областта на контрола и правоприлагането ще разработя стратегия, която да определя 

приоритетите и да изтъква онези случаи на обработване на данни, които заслужават 

особено внимание, въз основа на опита от предходни години. При изпълнението на 

стратегията ще се дава приоритет на консултации, които биха могли да улеснят 

законосъобразността на все още незапочнало обработване на данни. Координацията 

при проверките на органите на държавите членки в областта на правосъдието и 

вътрешните работи трябва да продължи и в бъдеще.  

В крайна сметка защитата на данните има за цел да защитава отделните лица. 

Правилата за защита на данните понякога се припокриват с правилата в областта на 

конкуренцията и правилата за защита на потребителите. Разделението на отговорностите 

по въпроси от общ интерес ще продължи да бъде важен въпрос в бъдеще, така че 

инициативата на ЕНОЗД „Цифров координационен център“ следва да продължи.  

ЕНОЗД е ключов участник в засилването на защитата на личната неприкосновеност 

както извън, така и в Европейския съюз. ЕНОЗД има глобална роля и глобална 

отговорност. Нарастващото значение на защитата на данните засяга всички участници 

в световен мащаб. Всеки от тях търси партньор, който да действа като ориентир: лъч 

светлина на пътя. Това неизбежно е функцията на органите за защита на данните като 

ЕНОЗД и очакванията могат да бъдат изпълнени, ако са налични достатъчно персонал и 

финансови ресурси. Това ще бъде предизвикателство за ЕНОЗД.  

Ще започна обществен дебат, за да бъде разбрана стойността на данните в рамките на 

икономическия процес. Трябва да бъдат разгледани и въпросите, свързани с някаква 

форма на данък върху неприкосновеността на личния живот, основан на 

използването на тези данни. Необходимо е да се обмисли налагането на данък върху 

ползите, получени от данните в областта на неприкосновеността на личния живот, 

особено в случая с технологичните гиганти.  
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3. Как възнамерявате да изпълнявате задачата, възложена на ЕНОЗД от закона по 

отношение на надзора на агенциите в областта на правосъдието и на вътрешните 

работи, и какви са Вашите виждания по отношение на обмена на лични данни от и 

към агенциите в областта на ПВР, по-специално във връзка с надзора на 

предаването на лични данни на трети държави?  

Отношението към Европейския съюз зависи в голяма степен от успеха на политиките в 

областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР) и следователно заслужава 

специално внимание от страна на всички институции. Някои агенции в областта на 

правосъдието и вътрешните работи обработват голямо количество лични данни, по-

специално Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на 

широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност 

и правосъдие (eu-LISA). Намирането на правилния баланс между сигурността и 

неприкосновеността на личния живот е в центъра на надзора. Това е област, която е 

от централно значение за моята политика на правоприлагане.  

Надзорът на Европол е специална задача на ЕНОЗД, в рамките на която възнамерявам да 

използвам следните инструменти. За да се осигури ефективно сътрудничество между 

ЕНОЗД и Европол, е необходимо да се провеждат редовни срещи, на които да могат да 

се обсъждат всички въпроси относно защитата на данните, свързани с планираното 

обработване на данни. Това също така служи за прилагане на принципа за защита на 

данните на етапа на проектирането.  

Редовният контрол на дейностите на Европол също е важен инструмент, в който 

експерти от държавите членки могат да участват по полезен начин. Може да се 

използва и дистанционен контрол – самостоятелно или като последващ контрол. 

Предварителният контрол е възможност за идентифициране и управление на 

рисковете в случай на обработване на данни с планиран и увеличен риск. Това също така 

е важен инструмент, за да се гарантира спазването на правилата.  

Секретариатът на Съвета за сътрудничество на Европол, който заседава два пъти 

годишно, ще бъде осигурен от ЕНОЗД. Това е форум, който дава възможност на 

органите да обменят опита, събиран по време на контрола. Благодарение на 

Съвместната група за парламентарен контрол възможността за демократичен контрол 

е вградена в системата. ЕНОЗД също има задачата да подкрепя този процес.  

Контролът на законосъобразността на обработването на данни от страна на агенциите в 

областта на правосъдието и вътрешните работи изисква сътрудничество между 

ЕНОЗД и органите на държавите членки. Въпреки че очаквам контролът на данните 

относно досиетата, обработвани в централните звена, да се извършва с описаните по-горе 

инструменти, контролът на обработването на данни на равнището на държавите членки, 

а по този начин и използването на данните, получавани от централното звено, ще бъде 

компетентност на органите за защита на данните на държавите членки. Упражняването 

на тези две правомощия трябва да бъде хармонизирано, за да бъде ефективно. 

Понастоящем това се гарантира от групите за координация на надзора, чийто 

секретариат се осигурява от ЕНОЗД. В рамките на тази роля координацията в 

областта на контрола в държавите членки и на равнище ЕС също трябва да бъде 

засилена.  
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Според мен обменът на данни между институциите на Европейския съюз е 

предпоставка за ефективното изпълнение на задачите, за да се гарантира, че 

упражняването на свободата, сигурността и правосъдието е ежедневна реалност за 

гражданите. Ето защо свободното движение на данни в Съюза е очевидно явление и 

трябва да бъдат гарантирани всички условия, които го правят възможно, 

включително високото равнище на защита.  

Що се отнася до държавите извън ЕС, бе установено, че само в малка част от света 

нивото на защита на данните е в съответствие с решенията на Комисията. В такива 

случаи други инструменти за осигуряване на съответствие играят важна роля. Като се 

има предвид, че в тези случаи предаването на данни започва в Европейския съюз, 

действието всеки път подлежи на контрол от страна на органите за защита на 

данните. Трябва да се извършва координиран и редовен контрол в сътрудничество с 

органите за защита на данните на държавите членки – компетентност на органите, 

която беше подчертана и от решението по делото Schrems. Ефективността на 

политиките на ЕС в областта на ПВР ще бъде повишена, ако се постигне съответствие от 

страна на възможно най-голям брой държави или международни организации. За мен е 

важна задача да насърчавам и подкрепям този процес. Увеличаването на обмена на данни 

с държави извън ЕС обаче не трябва да води до по-ниски нива на защита. 


