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Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

ponedeljek, 25. november 2019, od 19.00 do 22.30
v Evropskem parlamentu

STRASBOURG

Predstavitev kandidata Endreja SZABÓJA

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

Na vprašanje, zakaj sem se prijavil za funkcijo evropskega nadzornika za varstvo podatkov in
kaj je moj glavni vzgib, imam preprost odgovor: varstvo zasebnosti. Na začetku svoje
odvetniške kariere sem se veliko ukvarjal s pravom na področju varstva zasebnosti ter s tem,
kako je mogoče z varstvom podatkov izboljšati kakovost življenja ljudi. Varstvu osebnih
podatkov sem posvetil vso svojo poklicno pot. Z zakonodajo na tem področju sem imel
dnevno opraviti skoraj 17 let. Kot naslednji evropski nadzornik za varstvo podatkov bi rad to
delo nadaljeval in se v celoti predal zagotavljanju visoke ravni varstva zasebnih podatkov. V
tej funkciji želim tudi doseči, da bi varstvo podatkov postalo del vsakdanjega življenja vseh
prebivalcev EU.

V življenjepisu sem opisal, kako sem sodeloval pri vprašanjih varstva podatkov na evropski
ravni. V tem pisnem odgovoru bi rad poudaril naslednje točke:

– V letih 2006 in 2007 sem bil nacionalni strokovnjak pri Evropskem nadzorniku za
varstvo podatkov (ENVP). V tem 18-mesečnem obdobju sem imel priložnost
sodelovati pri delu tega organa in sem dobil neposreden vpogled v delo nadzornega
organa Evropske unije za varstvo podatkov.

– Moja vloga med madžarskim predsedovanjem Svetu Evropske unije: v tem času sem
v prvi polovici leta 2011 predsedoval delovni skupini za izmenjavo informacij in
varstvo podatkov (DAPIX). Med mojim predsedovanjem je Svet sprejel sklepe, ki so
jih vlade držav članic pripravile v odgovor na sporočilo Evropske komisije o reformi
varstva podatkov. To je bilo še pred sprejetjem splošne uredbe o varstvu podatkov,
vendar je že spadalo v sklop dolgih razprav, na podlagi katerih je bil več let zatem
vzpostavljen novi pravni okvir.

– Redno se udeležujem sej Evropskega odbora za varstvo podatkov. Od leta 2015 sem
predsednik skupine strokovnjakov za sodelovanje1, ki deluje znotraj tega odbora. Ta

1 Do 25. maja 2018 je bila del delovne skupine iz člena 29.
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skupina je pripravila vrsto dokumentov o sodelovanju nadzornih organov za varstvo
podatkov.

Iz zapisanega je razvidno, da imam ustrezne delovne izkušnje za opravljanje funkcije
evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Menim, da sem primeren kandidat za aktivnega
člana mreže organov za varstvo podatkov. Dolgo sem trdo delal v Evropskem odboru za
varstvo podatkov in v delovni skupini iz člena 29. Poleg izkušenj, ki sem jih pridobil v organu
države članice, bom lahko na tej podlagi opravljal naloge evropskega nadzornika za varstvo
podatkov po najvišjih strokovnih standardih.

Evropski nadzornik ima široko občinstvo v Evropski uniji in tudi na svetovni ravni. Ta izziv
je zame velika spodbuda. Z veseljem bom prevzel odgovornost, ki jo prinaša. In prepričan
sem, da bomo s strokovnim in predanim osebjem sekretariata ENVP kos zastavljenim nalogam.

Rad bi služil Evropski uniji in njenim državljanom.

2. Opišite svojo vizijo prihodnosti organa, ki bi ga morali prevzeti kot evropski nadzornik
za varstvo podatkov, vključno z morebitnimi izzivi, ki jih pričakujete, in prednostnimi
nalogami za ta neodvisni organ?

V vse razprave o prihodnosti evropskega nadzornika je treba vključiti prihodnost zasebnosti.
Menim, da bo tudi v prihodnje prevladoval trend tehnoloških sprememb, ki povzročajo
družbene spremembe. Vedenje uporabnikov močno vpliva na zasebno življenje drugih in
njihov položaj v družbi. Zato morajo vsi organi za varstvo podatkov to upoštevati pri
opravljanju svojih nalog. Nujno je, da se zaključi zakonodajni postopek, ki se je v zadnjih letih
začel, pa še ni povsem končan. V prihodnjih letih ne bo korenite reforme varstva podatkov,
ampak bo treba končati delo, ki se je začelo, ter dosledno in dejansko izvajati obstoječa
pravila. Ob upoštevanju tega lahko opredelimo naslednje prednostne naloge ENVP v
naslednjem obdobju:

– spremljanje tehnoloških in družbenih sprememb za učinkovito izvedbo nalog,

– preučitev uporabe osebnih podatkov kot blaga in sredstva za plačilo,

– omogočanje sodelovanja med organi za varstvo podatkov, varstvo potrošnikov in
konkurenco, da bi zaščitili posameznike.

Kot velja za vse organe za varstvo podatkov, je tudi naloga ENVP varovati zasebnost in osebne
podatke ter izboljšati kakovost življenja državljanov. Podpiram vrednote iz strategije, ki je
bila za ENVP določena za obdobje 2014 – 2019: integriteta, preglednost, nepristranskost in
pragmatizem. Pri vodenju ENVP bom spoštoval te vrednote in pričakujem, da jih bo podprlo
vse osebje. Kot del strategije za zaposlene bi rad v delo ENVP vključil čim več sodelavcev,
da bi lahko denimo kot nacionalni strokovnjaki delali za organe za varstvo podatkov v
državah članicah. Izmenjava izkušenj in tesno sodelovanje bo koristno za vse.

Organ ENVP mora dajati mnenje o zakonodajnih aktih Evropske unije. Pri tem mora ostati
zanesljiv partner in biti na vseh stopnjah zakonodajnega postopka na voljo za razprave s
sozakonodajalcema. Na področju zakonodaje se mora ohraniti dobro sodelovanje med
Evropskim odborom za varstvo podatkov in ENVP.



DV\1192317SL.docx 3/4 PE643.124v01-00

SL

Na področju nadzora in zagotavljanja izvajanja predpisov bom na podlagi izkušenj iz
preteklih let oblikoval strategijo, v kateri bom opredelil prednostne naloge in poudaril, v
katerih primerih je treba obdelavi podatkov nameniti posebno pozornost. Pri izvajanju strategije
bo imelo prednost posvetovanje, kar bi lahko prispevalo k zakonitosti obdelave podatkov,
ki se še ni začela. Tudi v prihodnje bo treba preverjati delo organov držav članic na področju
pravosodja in notranjih zadev.

Glavni namen varstva podatkov je zaščititi posameznika. Pravila na tem področju včasih
sovpadajo s pravili o konkurenčnosti in varstvu potrošnikov. Porazdelitev odgovornosti pri
zadevah v skupnem interesu bo tudi v prihodnje pomembno vprašanje, tako da se mora pobuda
ENVP o digitalni klirinški hiši nadaljevati.

Organ ENVP ima pomembno vlogo pri izboljšanju varstva zasebnosti v Evropski uniji in onkraj
njenih meja. Ima vlogo in odgovornost na svetovni ravni. Vse večji pomen varstva podatkov
vpliva na vse svetovne akterje. Vsi iščejo partnerja, ki bi jih lahko vodil: nekoga, ki bi jim kazal
pot. To je nedvomno naloga organov za varstvo podatkov, kot je ENVP. Pričakovanja pa bo
mogoče uresničiti, če bo dovolj osebja in finančnih sredstev. Za Evropskega nadzornika za
varstvo podatkov bo to izziv.

Rad bi sprožil javno razpravo o vrednosti podatkov v gospodarskem procesu. Preučiti je treba
tudi vprašanje nekakšnega davka na zasebnost na osnovi uporabe teh podatkov. Razmisliti je
treba o uvedbi davka na dobiček, ki je bil ustvarjen z zasebnimi podatki, zlasti za
tehnološke gigante.

3. Kako nameravate izpolniti vlogo, ki je bila nadzorniku pravno dodeljena glede nadzora
agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, in kaj menite o izmenjavi osebnih
podatkov med agencijami PNZ ter posredovanju podatkov tem agencijam, zlasti glede
nadzora prenosa osebnih podatkov v tretje države?

Odnos do Evropske unije je zelo odvisen od uspešnosti politik na področju pravosodja in
notranjih zadev, zato morajo vse institucije temu nameniti dovolj pozornosti. Nekatere agencije
na področju pravosodja in notranjih zadev imajo opraviti z velikimi količinami osebnih
podatkov, zlasti EU-LISA. Pri nadzoru je treba najti pravo ravnotežje med varnostjo in
zasebnostjo. To področje je v središču moje izvajalske politike.

Posebna naloga Evropskega nadzornika za varstvo podatkov je nadzor Europola, pri čemer bom
uporabljal naslednja orodja. Za učinkovito sodelovanje med ENVP in Europolom so potrebna
redna srečanja, na katerih bo mogoče razpravljati o vprašanjih varstva podatkov, povezanih
z načrtovano obdelavo podatkov. Tako bo tudi lažje izvajati načelo o vgrajenem varstvu
podatkov.

Pomembno orodje je tudi stalno spremljanje Europolovih dejavnosti, pri čemer lahko uspešno
sodelujejo strokovnjaki iz držav članic. Samostojno ali kot naknadni ukrep je mogoče
uporabiti tudi spremljanje na daljavo. S predhodnim spremljanjem je mogoče opredeliti in
upravljati tveganja v primeru načrtovane in povečane obdelave tveganj. To je tudi pomembno
orodje za izpolnjevanje pravil.

Organ ENVP bo poskrbel tudi za delovanje sekretariata Europolovega odbora za
sodelovanje, ki se sestaja dvakrat letno. V tem forumu organi izmenjujejo izkušnje, ki so jih
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pridobili pri spremljanju. Po zaslugi skupine za skupni parlamentarni nadzor obstaja v sistemu
možnost demokratičnega nadzora. Naloga ENVP je tudi, da to podpira.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov in organi držav članic morajo sodelovati pri tem,
kako agencije na področju pravosodja in notranjih zadev spremljajo zakonitost obdelave
podatkov. Čeprav bi moralo spremljanje podatkov iz dosjejev, ki jih obravnavajo v centralnih
enotah, potekati z opisanimi orodji, bodo za spremljanje obdelave podatkov na ravni držav
članic in s tem uporabo podatkov iz centralnih enot pristojni organi za varstvo podatkov držav
članic. Zaradi učinkovitosti je treba te pristojnosti uskladiti. Trenutno za to skrbijo skupine
za usklajevanje nadzora, za delovanje njihovega sekretariat pa skrbi ENVP. V tem smislu je
treba povečati tudi usklajenost na področju spremljanja na ravni držav članic in ravni EU.

Po mojem mnenju je izmenjava podatkov med institucijami Evropske unije pogoj za
učinkovito izvajanje nalog, da bi državljanom omogočali svobodo, varnost in pravico v
vsakdanjem življenju. Prosti pretok podatkov v Uniji je samoumeven, zato je treba poleg visoke
ravni varstva izpolniti vse pogoje, ki so za ta pretok potrebni.

V tretjih državah je raven varstva podatkov le v majhnem delu sveta skladna s sklepi
Komisije. V teh primerih so za zagotavljanje skladnosti potrebna druga orodja. Ker se v teh
primerih prenos podatkov začenja v Evropski uniji, morajo postopke vedno spremljati organi
za varstvo podatkov. Spremljanje mora biti usklajeno in stalno, pri tem pa morajo sodelovati
organi za varstvo podatkov držav članic, kar je pristojnost organov, ki je bila poudarjena
tudi v sodbi v zadevi Schrems. Kolikor več držav ali mednarodnih organizacij bo pravila
upoštevalo, toliko večja bo učinkovitost politik EU na področju pravosodja in notranjih zadev.
Po mojem mnenju je treba to pospeševati in podpirati. Večja izmenjava podatkov s tretjimi
državami pa ne sme povzročiti, da bi se znižala raven varstva.


