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Uvod 
To je povzetek tretjega letnega poročila1 Evropskega nadzornika za varstvo podatkov 
(ENVP). Peter Hustinx (ENVP) in Joaquín Bayo Delgado (pomočnik nadzornika) sta 
januarja 2004 začela vzpostavljati neodvisni organ, ki se ukvarja z varstvom osebnih 
podatkov na "evropski ravni". Glavne dejavnosti, določene v Uredbi 45/20012, so: 

• nadzor obdelave osebnih podatkov s strani uprave EU; njegov namen je 
zagotoviti spoštovanje pravic in svoboščin posameznikov, katerih osebni 
podatki se obdelujejo; 

• svetovanje v zvezi z novimi zakonodajnimi predlogi EU, ki vpliva na varstvo 
podatkov (posvetovanje); 

• sodelovanje z drugimi organi za varstvo podatkov, da se zagotovi visoka in 
dosledna raven varstva podatkov po vsej Evropi. 

 
V prvem letu delovanja se je urad dobesedno izgrajeval, v drugem pa je utrjeval svoje 
vloge. V tem tretjem poročilu so prve ocene rezultatov. Splošen vtis je, da so 
institucije in organi EU3 izboljšale svoje delovanje in da vse pogosteje uporabljajo 
posredovanje ENVP glede pravilnega poteka vsakodnevne obdelave podatkov in 
glede razvoja nove zakonodaje EU. 
 
V prihodnosti pa sta vsaj še dva izziva. Prvi je izvajanje pravil in načel o varstvu 
podatkov v celotni upravi EU, pa tudi razvoj "kulture varstva podatkov" v okviru 
"dobrega upravljanja". ENVP bo napredek v vseh institucijah in organih začel 
ocenjevati od pomladi 2007 dalje; zagotovil bo, da bodo na voljo ustrezne povratne 
informacije. 
 
Drugi izziv pa je doseči, da se načela varstva osebnih podatkov vključijo v 
zakonodajo Skupnosti, ter izboljšati kakovost politik EU v vseh primerih, ko 
učinkovito varstvo podatkov predstavlja osnovni pogoj za njihov uspeh. Nobenega 
dvoma ni, da to vključuje tudi uspešno vključitev vidikov spoštovanja zasebnosti na 
nekaterih področjih – kot sta politiki javne varnosti in kazenskega pregona –, za 
katera se včasih zdi, da se razvijajo drugače. 
 
Nadzor 
V današnji družbi moderne uprave obdelujejo podatke na številnih zelo različnih 
področjih. Obdelujejo osebne podatke osebja, pa tudi obiskovalcev, prejemnikov 
sredstev iz skladov in mnogih drugih skupin ljudi. Vsakodnevna obdelava velikega 
števila osebnih podatkov v institucijah in organih ES je njihova zakonita dejavnost. 
 
Ena glavnih vlog ENVP je nadzor spoštovanja pravic in svoboščin posameznikov, 
katerih osebni podatki se obdelujejo. Pravni okvir predstavlja Uredba 45/2001, ki 
opredeljuje določene obveznosti za tiste, ki podatke obdelujejo, in hkrati določene 
pravice posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo. 

 
1 Celotno besedilo je na voljo na: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. Možno 
je tudi brezplačno naročilo tiskane različice v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. 
2 Uredba (ES) 45/2001 z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov, UL L 8, 12.1.2001, 
str.1. 
3 Izraza "institucije" in "organi" iz Uredbe (ES) 45/2001 sta uporabljena v celotnem poročilu. Sem 
sodijo tudi agencije Skupnosti. Celoten seznam je na voljo na naslednji povezavi: 
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm  
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O preprostih obdelavah osebnih podatkov, ki ne predstavljajo posebnega tveganja za 
posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo, se obvesti uradno osebo za 
varstvo podatkov (data protection officer – DPO) zadevne institucije ali organa. Ta 
vodi evidenco vseh obdelav in zagotavlja pravilno notranjo uporabo določb Uredbe, 
na primer, da se osebni podatki obdelujejo samo iz zakonitih razlogov. 
 
Če obdelava osebnih podatkov predstavlja posebno tveganje za posameznike, katerih 
osebni podatki se obdelujejo, jo mora ENVP predhodno preveriti. ENVP nato odloči o 
tem, ali je obdelava skladna z Uredbo. Primeri takšnih (tveganih) obdelav osebnih 
podatkov so obdelave podatkov, ki se nanašajo na ocenjevanje osebja, zdravstveno 
stanje, sume kaznivih dejanj, ipd4. 
 
Dejavnosti v okviru izvajanja nadzorne naloge, ki jih vodi pomočnik nadzornika, 
vključujejo: svetovanje in pomoč uradnim osebam za varstvo podatkov, predhodno 
preverjanje tveganih postopkov obdelave, opravljanje poizvedb in obravnava pritožb 
ipd. To delo zajema tudi pripravo referenčnih dokumentov in stališč ter nadzor 
centralne enote Eurodac. 
 
Leta 2006 je bilo izdanih 54 mnenj o primerih predhodnega preverjanja, to je za dve 
tretjini več kot v letu 2005. Med njimi je bilo samo 5 "pravih" predhodnih preverjanj, 
to pomeni takšnih, ki so bili predloženi ENVP pred njihovim začetkom. Predhodno 
preverjanje se nanaša večinoma na osebne podatke v zvezi z ocenjevanjem osebja, 
zdravstvenimi kartotekami, elektronskim spremljanjem, disciplinskimi postopki in 
storitvami socialnega varstva. Pričakuje se, da bodo zaostanki pri "naknadnih 
predhodnih preverjanjih"5 odpravljeni do pomladi 2007. 
 
V okviru te naloge je tudi sprejemanje odločitev o tem, ali je predhodno preverjanje 
potrebno, v primerih, ko so uradne osebe za varstvo podatkov v dvomih in se 
posvetujejo z ENVP. Poleg tega je treba, glede na to, da ENVP izda vrsto priporočil 
(zato da obravnava ne bo v nasprotju z Uredbo) v primerih, ko je bil zaprošen za 
svetovanje ali je izdal predhodno mnenje o predhodnem preverjanju, spremljati 
dejavnosti zadevne institucije ali organa. 
 
Leta 2006 je urad prejel 52 pritožb, 10 od teh je sprejel v postopek in nadalje preučil. 
To je skoraj dvakrat toliko kot v letu 2005. Velika večina prejetih pritožb ne spada v 
nadzorne pristojnosti ENVP, na primer zato, ker se nanašajo izključno na obdelavo 
osebnih podatkov na ravni držav članic (ta je v pristojnosti nacionalnih organov za 
varstvo podatkov). 
 
Novembra je bil podpisan Memorandum o soglasju z evropskim varuhom človekovih 
pravic (ki se ukvarja s pritožbami glede nepravilnosti pri upravnih dejavnostih 
institucij in organov); memorandum predstavlja okvir za delovanje v primerih, za 
katere sta pristojna oba organa. 
 

 
4 V zvezi s podrobnostmi glej celotno besedilo poročila in člen 27 Uredbe 45/2001. 
5 Uredba 45/2001 je začela veljati 1. februarja 2001, imenovanje ENVP in njegovega pomočnika pa 17. 
januarja 2004. "Naknadno" predhodno preverjanje se nanaša na postopke obdelave, ki so se začeli pred 
njunim imenovanjem in torej niso mogli biti preverjeni pred začetkom.  
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V letu 2006 so bile opravljene številne preiskave na različnih področjih. Posebno 
pozornost si zaslužita dve in sicer preiskava v zvezi z generalnim direktoratom za 
konkurenco Evropske komisije in preiskava v zvezi z vlogo Evorpske centralne banke 
v zadevi SWIFT6. Prva se je nanašala na obsežno poizvedbo Evropske komisije, ki je 
vključevala zbiranje osebnih podatkov o potrošnikih. Druga se je nanašala na različne 
vloge ECB v zvezi z dejstvom, da so imele oblasti ZDA dostop do sistema SWIFT 
(omrežje za sporočanje pri mednarodnih plačilih). ENVP je od ECB zahteval, naj 
zagotovi, da bodo evropski plačilni sistemi popolnoma skladni z evropsko zakonodajo 
o varstvu podatkov. V letu 2007 se bo spremljanje zadeve SWIFT nadaljevalo. 
 
V letu 2006 je ENVP tudi večkrat svetoval v zvezi z upravnimi ukrepi kot v preteklih 
letih. Na lastno pobudo je začel pregledovati prakse upravljanja z osebnimi mapami 
osebja. Prav tako je sprožil pregled prenosa osebnih podatkov v tretje države in 
mednarodne organizacije ter pregled uporabe videonadzora v institucijah in organih. 
V letu 2007 se bo delo v zvezi s temi pomembnimi zadevami nadaljevalo. 
 
Nadaljevale so se tudi priprave dokumenta "Dostop javnosti do dokumentov in 
varstvo podatkov"7 in osnutka dokumenta o elektronskem spremljanju, ki se nanaša 
na podatke, pridobljene z uporabo elektronskih komunikacij (telefon, elektronska 
pošta, splet itd.). ENVP je posredoval v zadevi na Sodišču prve stopnje, ki se je 
nanašal na dostop javnosti do dokumentov; podprl je tožečo stranko, ki je zahtevala, 
da Komisija razkrije celotno zahtevano listo prisotnosti. Uradne osebe za varstvo 
podatkov so pregledale osnutek dokumenta o elektronskem spremljanju ter podale 
pripombe in odzive; organizirana je bila tudi delavnica, v okviru katere so bila 
preizkušena temeljna načela dokumenta. 
 
V letu 2006 se je nadaljeval skupni nadzor sistema Eurodac v sodelovanju z 
nacionalnimi organi za varstvo podatkov. Junija je ENVP med drugim organiziral 
drugi usklajevalni sestanek. Kot nadzorni organ centralne enote se je tudi redno 
srečeval s Komisijo, ki v imenu držav članic upravlja s sistemom. Septembra 2006 je 
ENVP, v sodelovanju z nemškimi in francoskimi strokovnjaki, začel s poglobljeno 
varnostno revizijo; zaključno poročilo bo predstavljeno do pomladi 2007. 
 
Posvetovanje 
ENVP v skladu s svojo svetovalno vlogo svetuje institucijam in organom ES o vseh 
zadevah v zvezi z varstvom osebnih podatkov. To je še zlasti pomembno pri novih 
zakonodajnih predlogih, ki vplivajo na varstvo podatkov. V takšnih primerih je 
mnenje ENVP obvezen del zakonodajnega postopka EU. 
 
Politika posvetovanj8 je v letu 2006 doživela nadaljnji razvoj. Decembra je bil na 
spletu objavljen pregled predvidenih nalog za leto 2007. Poleg tega se je število 
izdanih mnenj v primerjavi z letom 2005 skorajda podvojilo: 11 mnenj v zvezi s 
področji kot so izmenjava informacij v skladu z načelom razpoložljivosti, vizumi 
vključno z dostopom do obsežnega Vizumskega informacijskega sistema (VIS)), 
potni listi in konzularna navodila ter finančne zadeve. 
 

 
6 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Združenje za svetovne finančne 
telekomunikacije med bankami) 
7 T-194/04; Bavarian Lager proti Komisiji 
8 Glej tudi strateški dokument, ki je bil objavljen marca 2005 in je dostopen na spletni strani:  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21 
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Na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah zbuja 
največ pomislekov vrstni red predlogov. ENVP se ne strinja s tem, da se zakonodaja v 
zvezi z olajšavo izmenjave podatkov sprejema prej, preden je zagotovljena ustrezna 
raven varstva podatkov. ENVP je izdal dve mnenji v zvezi s predlogom za takšen 
okvir, v obeh je poudaril, da je pred začetkom izmenjave podatkov treba zagotoviti 
okvir za varstvo podatkov. 
 
ENVP je obravnaval tudi uvedbo biometričnih podatkov v več predlogih Komisije 
Biometrični podatki so zelo občutljivi in predstavljajo posebno tveganje za 
posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo; zato mora biti obdelava takšnih 
podatkov podprta s strogimi in doslednimi zaščitnimi ukrepi. Drugo splošno 
vprašanje, ki mu je bila v letu 2006 namenjena pozornost in sicer v več mnenjih, je 
naraščajoča težnja po vzpostavljanju osrednjih zbirk podatkov in obsežnih sistemov 
IT. ENVP je ugotovil, da se večkrat dogaja, da se po vzpostavitvi zbirk podatkov 
razširi dostop do njih, ki je tako omogočen več organom, in sicer za druge namene od 
tistih, zaradi katerih so bile vzpostavljene. Tudi zaradi tveganja nezakonite uporabe 
predstavljajo te zbirke podatkov posebno tveganje za posameznike, katerih osebni 
podatki se uporabljajo. 
 
Posebno skrb zbujajo tudi pomanjkljivi zaščitni ukrepi pri izmenjavi osebnih 
podatkov s tretjimi državami. ENVP je vztrajno poudarjal, da so takšni prenosi 
podatkov dovoljeni le v primeru, če je zagotovljena ustrezna raven varstva osebnih 
podatkov ali če spadajo med izjeme, določene v Direktivi 95/45/ES99. 
 
Poleg mnenj v zvezi s predlagano zakonodajo je ENVP obravnaval tudi druga 
pomembna vprašanja, kot so na primer najboljši načini nadzora druge generacije 
Schengenskega informacijskega sistema (SIS II), interoperabilnost zbirk podatkov in 
prenos podatkov PNR10 Združenim državam Amerike. 
 
ENVP še naprej spremlja nove tehnološke dosežke, kot so osnovne tehnologije ter 
raziskave in razvoj na področju spoštovanja zasebnosti in varstva podatkov. Spremljal 
je tudi razvoj politik in pripravo zakonodaje, vendar ne samo v zvezi z razvojem na 
območju svobode, varnosti in pravice, temveč tudi na drugih področjih, kot sta 
pregled okvira za zasebnost in elektronske komunikacije. 
 
Sodelovanje 
Delo ENVP na področju varstva podatkov ne obsega samo obeh posebnih področij, tj. 
nadzora in posvetovanja. V okviru evropske integracije predstavlja bistveni del 
delujočega prostega pretoka osebnih podatkov, ki temelji na visoki ravni varstva 
državljanov, sodelovanje z drugimi organi. 
 
Najpomembnejši forum za sodelovanje med organi za varstvo podatkov v Evropi je 
Delovna skupina iz člena 29. Letno ima pet plenarnih sej, praktično delo pa poteka 
tudi v okviru različnih podskupin in prek zavarovanega spletnega mesta, ki omogoča 
lažjo izmenjavo informacij. Delovna skupina ima ključno vlogo pri enotni uporabi in 
razlagi splošnih načel Direktive 95/45. 
 

 
9 Ta direktiva je najpomembnejši zakonodajni dokument o varstvu podatkov v EvropiVključena je bila 
v nacionalno zakonodajo držav članic, pa tudi Islandije, Norveške in Lihtenštajna. 
10 Idenfikacijski podatki o potnikih (Passenger Name Record). 

 5



 
 
 
ENVP je med drugim tudi dejavno sodeloval pri pripravi treh mnenj Delovne skupine 
za prenos podatkov o letalskih potnikih Združenim državam. Sodeloval je tudi pri 
pripravi vrste mnenj o zakonodajnih predlogih v okviru različnih delovnih skupin. 
Delovna skupina lahko izda takšna mnenja na podlagi nacionalnih dolgoročnih ciljev. 
Primeri dobrega medsebojnega dopolnjevanja mnenj delovne skupine in ENVP v letu 
2006 so zlasti na področjih hrambe telekomunikacijskih podatkov in obveznosti glede 
vzdrževanja ter pri pregledu Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah. 
 
Dolžnost ENVP je sodelovanje z nadzornimi organi za varstvo podatkov v okviru 
"tretjega stebra" EU (policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah). 
ENVP si prizadeva za zagotovitev visoke in dosledne ravni varstva podatkov pri delu 
skupnih nadzornih organov v okviru Schengenskega sistema (JSB – Joint Supervisory 
Bodies), Europola, Eurojusta in Carinskega informacijskega sistema (CIS – Customs 
Information System). Število pobud za boj proti organiziranemu kriminalu in 
terorizmu na evropski ravni, vključno z različnimi predlogi za izmenjavo osebnih 
podatkov, narašča; zato je nujno potrebno tesno sodelovanje. V letu 2006 je ENVP 
večino pozornosti namenil med seboj povezanim predlogom okvirnega sklepa o 
varstvu podatkov v okviru tretjega stebra in izmenjavi informacij v skladu z načelom 
razpoložljivosti. 
 
ENVP je sodeloval tudi na evropski in mednarodni konferenci o varstvu podatkov in 
zasebnosti. Slednja je bila v celoti posvečena "Družbi nadzorovanja", njen rezultat pa 
je bila med drugim izjava "Obveščanje o varstvu podatkov in izboljšanje njegove 
učinkovitosti" (ti. "Londonska pobuda"), ki je doživela splošno podporo. 
 
Komuniciranje 
 
ENVP, ki je eden arhitektov londonske pobude, bo dejavno sodeloval pri nadaljnjem 
ukrepanju v zvezi z boljšim posredovanjem informacij na področju varstva podatkov. 
To je bistvenega pomena, ker je varstvo zasebnosti državljanov in osebnih podatkov v 
vsaki demokratični družbi nujno potrebno. Londonska pobuda dejansko poziva organe 
za varstvo podatkov, naj ocenijo svojo učinkovitost, okrepijo svoje zmogljivosti na 
tehnoloških področjih, razvijejo novo komunikacijsko strategijo, posredujejo 
informacije o varstvu podatkov na bolj otipljiv način in spodbujajo vključevanje 
drugih zainteresiranih strani. 
 
V letu 2006 se je ENVP pri svojem komuniciranju še naprej osredotočal na različne 
ciljne skupine, opredeljene v okviru posameznih glavnih dejavnosti. Nekaj primerov: 

• intervju za interno glasilo Komisije, ki izhaja v več kot 50 000 izvodih in se 
deli tudi osebju v ostalih institucijah (obveščanje članov osebja o njihovih 
pravicah; nadzor); 

• sodelovanje na rednih sestankih mreže uradnih oseb za varstvo podatkov 
(obveščanje o razlagi določb Uredbe 45/2001; nadzor); 

• predstavljanje mnenj o zakonodajnih predlogih ustreznim delovnim skupinam 
in odborom Evropskega parlamenta in Sveta, izdajanje sporočil za tisk in 
intervjuji z novinarji (posvetovanje); 
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ENVP je za komuniciranje uporabil tudi druga sredstva, od predavanj, ki jih je imel 
celo leto, do petih številk glasila, ki ga izdaja11; sodeloval je na Dnevu odprtih vrat 
EU ipd. V letu 2006 je odgovoril na več kot 170 zahtev za informacije ali nasvete, ki 
so jih poslali študenti in drugi državljani, pa tudi projektni vodje in odvetniki; v teh 
odgovorih je obravnaval zelo različna vprašanja s področja varstva podatkov. 
 
Uprava, proračun in osebje 
Ker je ENVP organ, ki je bil ustanovljen pred kratkim, je v letu 2006 pridobil dodatna 
sredstva (v primerjavi z letom 2005). Proračunska sredstva so se s 3 milijonov EUR 
povečala na nekaj več kot 4 milijone, število članov osebja pa z 19 na 24. Upravno 
okolje se je postopoma razširilo, ENVP je sprejel različna notranja pravila, potrebnih 
za nemoteno delovanje institucije, ustanovil je odbor uslužbencev itd. 
 
Sodelovanje z Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo se je še 
izboljšalo, kar je omogočilo znatno ekonomijo obsega. Pomemben korak v letu 
predstavlja triletno podaljšanje sporazuma o medinstitucionalnem sodelovanju s temi 
institucijami. 
 
Na področju človeških virov je poleg zaposlovanja uradnikov tudi nadaljeval z 
izvajanjem programa pripravništva, v okviru katerega je gostil dva do tri pripravnike 
v roku šestih mesecev. 
 
Dosežki v letu 2006 
V letnem poročilu za leto 2005 so bili opredeljeni v nadaljevanju navedeni glavni cilji 
za leto 2006, ki so bili večinoma uresničeni. 
 
• Podpora mreži uradnih oseb za varstvo podatkov 
Število uradnih oseb za varstvo podatkov je v tem letu naraslo. ENVP je še naprej 
podpiral njihovo mrežo ter organiziral delavnico za nove uradne osebe za varstvo 
podatkov. Redno se izvajajo dvostranska vrednotenja napredka pri uradnem 
obveščanju v okviru velikih institucij. 
 
• Nadaljevanje predhodnega preverjanja 
Število primerov predhodnega preverjanja obstoječih postopkov obdelave je naraslo. 
Uradne osebe za varstvo podatkov so bile na rednih sestankih obveščene o zadevnih 
politikah in glavnih obravnavanih vprašanjih. 
 
• Elektronsko spremljanje in podatki o prometu 
Končna različica dokumenta s smernicami o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z 
uporabo elektronskih komunikacijskih omrežij bo objavljena v začetku leta 2007. V 
začetku 2006 so bila objavljena prva mnenja o predhodnem preverjanju na tem 
področju. 
 
• Smernice o osebnih mapah 
ENVP pripravlja pregled sedanjih praks upravljanja z osebnimi mapami osebja v 
institucijah in organih ter smernice v zvezi s tem področjem. 
• Prenos v tretje države 

 
11 Na glasilo se je mogoče naročiti na tem delu spletnega mesta  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27 
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Prenosi podatkov v tretje države in mednarodne organizacije so bili analizirani v 
predhodnem dokumentu. 
 
• Nadzor sistema Eurodac 
Trenutno je v teku podrobna revizija varnosti centralne zbirke podatkov sistema 
Eurodac, ki bo zaključena sredi leta 2007. 
 
• Svetovalna vloga v zvezi z zakonodajo 
Število izdanih mnenj se je skoraj podvojilo, obravnavajo pa zelo različna področja. 
Prvi pregled zadevnih področij za leto 2007 je bil objavljen na spletnem mestu. 
 
• Posredovanje v sodnih zadevah 
ENVP je bila dodeljena pravica do posredovanja pred Sodiščem prve stopnje v zvezi 
z javnim dostopom do dokumentov in varstvom podatkov, sodeloval pa je tudi na eni 
javni obravnavi. Za posredovanje je zaprosil tudi v zadevi pred Sodiščem Evropskih 
skupnosti glede veljavnosti Direktive 2006/24/ES o hrambi podatkov. 
 
• Druga različica spletnega mesta 
Spletno mesto, popolnoma prenovljeno v skladu s tremi glavnimi nalogami ENVP, je 
začelo delovati januarja 2007. 
 
• Pridobivanje sredstev 
ENVP je nadaljeval s pridobivanjem potrebnih sredstev in infrastrukture, da bi tako 
lahko učinkovito izvajal svoje naloge. Upravni dogovor, ki je bil leta 2004 sklenjen s 
Komisijo, Parlamentom in Svetom, je bil podaljšan za nadaljnja tri leta. 
 
Cilji za 2007 
Za leto 2007 so bili izbrani glavni cilji, ki so navedeni v nadaljevanju. Doseženi 
rezultati bodo predstavljeni v naslednjem letnem poročilu. 
 
• Obseg mreže uradnih oseb za varstvo podatkov 
Mreža uradnih oseb za varstvo podatkov naj bi svoj polni obseg dosegla tako, da bi se 
ji priključili vsi organi, ki sodelujejo v njenih dejavnostih. EDPS bo še naprej močno 
podpiral in usmerjal razvoj dejavnosti uradnih oseb za varstvo podatkov ter spodbujal 
izmenjavo najboljših praks. 
 
• Nadaljevanje predhodnega preverjanja 
Predhodno preverjanje obstoječih postopkov bo zaključeno. Posebna pozornost bo 
namenjena medinstitucionalnim sistemom in drugim primerom skupne uporabe s 
strani institucij in organov, s čimer bi postopke poenotili in poenostavili. 
 
• Pregledi in preverjanja 
ENVP bo spomladi 2007 začel ocenjevati napredek v zvezi z izvajanjem Uredbe 
45/2001, in sicer s pomočjo preverjanj v vseh institucijah in organih. 
 
• Videonadzor 
ENVP bo pripravil in izdal smernice za videonadzor institucij in organov, ki bi lahko 
vplival na zasebnost zaposlenih in obiskovalcev. 
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• Horizontalna vprašanja 
V mnenjih o predhodnem preverjanju in odločbah o pritožbah je bila obravnavana 
vrsta sorodnih vprašanj, koristnih tudi za institucije in organe, ki v navedene primere 
niso bili vključeni. ENVP bo o takšnih horizontalnih vprašanjih pripravil dokumente 
in jih vsem institucijam in organom dal v uporabo kot vodilo. 
 
• Posvetovanje v zvezi z zakonodajo 
ENVP bo še naprej objavljal mnenja o novih zakonodajnih predlogih in poskrbel tudi 
za ustrezno spremljanje. Posebna pozornost bo namenjena zadevnim predlogom 
izvedbenih določb. 
 
• Varstvo podatkov v okviru tretjega stebra 
ENVP bo še naprej posebno pozornost namenjal razvoju in sprejetju splošnega okvira 
za varstvo podatkov v tretjem stebru. Pozorno bo spremljal tudi predloge glede 
čezmejne izmenjave osebnih podatkov oziroma glede zagotavljanja dostopa do 
podatkov v okviru zasebnega ali javnega sektorja za namene kazenskega pregona. 
 
• Obveščanje v zvezi z varstvom podatkov 
EDPS bo močno podprl dejavnosti v okviru "Londonske pobude". Sem sodijo 
dejavnosti od "ozaveščanja" do "boljšega izvajanja" in "učinkovite uporabe" načel o 
varstvu podatkov. 
 
• Poslovnik 
Sprejet bo poslovnik, v katerem bodo zajete različne naloge in dejavnosti ENVP; 
poslovnik bo splošno dostopen. 
 
• Upravljanje virov 
ENVP bo še nadalje izboljšal upravljanje finančnih in človeških virov, in sicer s 
prenovitvijo strukture proračuna, sprejetjem notranjih predpisov na zadevnih 
področjih, kot je ocenjevanje osebja, ter z razvojem politike usposabljanja. 
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