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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Kомисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Понеделник, 20 октомври 2014 г., 19:00 – 22:30 ч.
Европейски парламент 

СТРАСБУРГ

Изслушване на кандидата Джовани БУТАРЕЛИ 

– Бихте ли могли, моля, да опишете причините, поради които се кандидатирате за 
този пост, и защо считате, че сте подходящ кандидат за него?

Три са основните причини, поради които се кандидатирах за този пост.
На първо място, защото ми харесва да работя в ЕНОЗД. ЕНОЗД може да изглежда 
много малък в сравнение със съвременните предизвикателства в областта на защитата 
на данните. Въпреки това, подобно на Давид срещу Голиат, той може да постигне 
победа, при условие че не разпилява усилията си. Мисля, че мога да дам ценен принос 
към ЕНОЗД, като осигуря по-добро разбиране на политиките и на институционалния 
контекст и ограничения, като предложа прагматизъм и гъвкавост, когато това е 
необходимо, и по-голяма осведоменост за развитието на новите технологии. По-добри 
резултати в изграждането на култура на защита на данните могат да се постигнат чрез 
убеждаване, а не чрез налагане, а също и чрез гарантиране на пълната отчетност на 
участващите лица. Защитата на данните може да бъде облекчена и свързаната с нея 
бюрокрация да бъде намалена, като се използват ясни принципи, които могат лесно да 
бъдат разбрани и приложени на практика. Считам, че служейки като помощник-
надзорник през последните шест години, си изградих задълбочено разбиране на тези 
въпроси и съм готов да поема по-ръководна роля, добре подготвен с технически 
познания по този въпрос и в пълно сътрудничество с трите основни институции на ЕС. 
Вярвам в един напълно независим ЕНОЗД, но не като изолирана институция. За мен е 
огромно удовлетворение да ръководя група млади и висококвалифицирани длъжностни 
лица на ЕС, които се стремят да изградят център за високи постижения на равнище ЕС. 

На второ място, защото мога да помогна да постигаме по-добри резултати. По-
тясното сътрудничество между органите за защита на данните в Европа е от ключово 
значение за успеха на новата правна рамка, която в момента се обсъжда в Парламента и 
в Съвета. Спечелих доверието и подкрепата на моите колеги на национално равнище 
след много години на интензивна и балансирана работа в общността на защитата на 
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данните, така че мога да помогна за засилването на това сътрудничество и за 
изграждането на по-ефективен диалог с международните организации. Желанието ми е, 
ако бъда назначен като надзорник, помещенията на ЕНОЗД на адрес: rue Montoyer 30, 
да се възприемат по-добре от колегите на национално равнище, да се възприемат като 
техен общ Дом на ЕС за защита на данните. Според мен бъдещият Европейски комитет 
по защита на данните е началото на съвместна дейност с цел постигане на по-добро и 
по-последователно прилагане на законодателството в областта на защитата на данните 
в целия ЕС. 

На трето място, тъй като съм ревностен поддръжник на защитата на данните.
Защитата на данните придобива все по-голямо значение за нашите общества и 
разглеждам това ново назначение като отлична възможност, за да допринеса за 
разработването на стратегии и политики на равнище ЕС. Технологиите се развиват по 
такъв начин, че стават непредвидими дори за собствените си създатели; масовото 
наблюдение се превърна в най-обсъждания въпрос на века; големите масиви от данни и 
трансграничните потоци от данни пораждат огромни предизвикателства пред бизнеса и 
регулаторните органи. Поради тези причини европейският законодател понастоящем 
обмисля реформа на правилата на ЕС за защита на данните, за да ги адаптира към 21-ви 
век. Това е исторически момент, период на безпрецедентна промяна и от 
безпрецедентно политическо значение за защитата на данните и считам, че моят опит, 
визия и ентусиазъм да служа на общото благо могат да дадат ценен принос. 

Ето защо, ако бъда назначен като следващия Европейски надзорен орган по защита на 
данните, се ангажирам да бъда надежден партньор и разумен регулатор с видимо 
присъствие, като ще осигуря независимостта на институцията, без да пренебрегвам 
баланса и пропорционалността. През целия си живот съм работил в публичната 
администрация и бих желал да служа от тази нова позиция, като прилагам към моята 
роля като Надзорен орган по защита на данните същите основни ценности, които са 
ръководили моята професионална кариера на държавен служител: независимост, 
почтеност, прозрачност и прагматизъм.

– Бихте ли могли да представите Вашите идеи за надзорната функция на ЕНОЗД? 
Как виждате надзорната роля на ЕНОЗД по отношение на дейностите по 
обработка от страна на институциите и органите на ЕС и как възнамерявате да 
използвате правомощията за намеса на ЕНОЗД, за да наложите спазването на 
нормите? 

Изключително важно е да се гарантира, че институциите и органите на Европейския 
съюз имат водеща роля като пример за пълно зачитане на основните права при 
обработката на лични данни. Ако бъда назначен като надзорник, ние ще продължим да 
използваме постепенно нашите правомощия с цел изграждане на по-динамична и 
модерна „култура на защита на данните“ в институциите на ЕС, като повишаваме 
осведомеността, като засилваме отчетността от страна на съответните институции и 
като използваме официалните правомощия за правоприлагане само като крайна мярка, 
в случаи на сериозно, умишлено или повтарящо се неспазване.

Контекстът на надзора от страна на ЕНОЗД има два специфични аспекта: първо, той е 
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междуинституционален, така че ЕНОЗД е напълно независима, но не изолирана
институция, и разчита на работата на длъжностните лица за защита на данните (ДЛЗД) 
като ключови участници в над 60 институции и органи на ЕС.  Второ, има вероятност 
да се увеличи работата на ЕНОЗД по отношение на широкомащабни информационни 
бази данни, области от бившия „трети стълб“, конкретни правни актове на Съюза в 
областта на полицейското и съдебното сътрудничество. Това предполага растяща 
отговорност при предоставянето на секретариат за координираните модели за надзор, в 
сътрудничество с националните органи.  Поради бюджетни съкращения ЕНОЗД е 
принуден да „постига повече с по-малко средства“ и поради това да стане по-
избирателен, за да запази ефективността си.

Четиринадесет години след приемането на регламента наближава началото на третия 
мандат на ЕНОЗД и от институциите на ЕС се изисква по закон да увеличат степента си 
на спазване.  Нашите редовни проучвания на спазването показват непрекъснато 
подобрение, но и значителни възможности в тази насока. През последните десет години 
ЕНОЗД премина от подход, основан до голяма степен на хартиен носител, към по-
съвременен подход, стъпил също и на концепцията за отчетност – идеята, че 
отговорността за спазването е преди всичко отговорност на самите институции и 
органи на ЕС. Управителите на данни трябва да вземат необходимите мерки и да бъдат 
в състояние да докажат спазване, когато ЕНОЗД ги проверява.  

Вярвам в избирателния, основан на риска подход към правоприлагането. Официалните 
мерки за правоприлагане следва да бъдат целево насочвани към областите, които 
пораждат загриженост поради сериозна липса на ангажираност и/или много слаби 
резултати при спазването. Инструменти като посещения, целенасочени проверки и 
двугодишни общи проучвания биха могли да се използват по-добре, за да се откроят 
недостатъците по отношение на спазването. 

Това от своя страна ще позволи ефективното използване на нашите правомощия за 
правоприлагане по силата на регламента. Те имат едновременно прогресивен характер 
и са със сравнително широк обхват, като варират от предлагане на консултации, 
издаване на предупреждения и налагане на забрана за обработка до сезиране на Съда на 
ЕС. ЕНОЗД вече обяви намерението си да използва правомощията за правоприлагане в 
пълната им степен в случай на сериозно, умишлено или повторно неспазване или 
когато категоричен съвет е бил пренебрегнат. 

В това отношение, макар и бъдещето на Регламент (ЕО) № 45/2001 да не е напълно 
известно, е необходимо да се предвиди бъдещето на надзорните ни задачи и да се 
съдейства на европейския законодател да модернизира по по-добър начин правилата.  
Надзорът трябва да бъде по-предвидим и ефективен, основан на насоки и трябва да се 
отделя повече внимание и на използването на новите технологии от страна на 
институциите, по-специално на компютърните услуги „в облак“.  Сигурността на 
системите за данни на равнище ЕС, както и мрежите между ДЛЗД и координаторите за 
защита на данните (КЗД) следва да бъдат насърчавани и активно подкрепяни. 
Възнамерявам да се срещам редовно с висшите ръководители с цел повишаване на 
тяхната осведоменост и осигуряване на подновен ангажимент за интегрирането на 
ефективна и небюрократична защита на данните като част от ежедневното 
функциониране на администрацията.
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– Като се има предвид бъдещата роля, която ЕНОЗД може да изпълнява като 
секретариат на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), ако този 
пункт от настоящия пакет за защита на данните бъде приет, бихте ли изразили 
Вашето мнение относно възможната организация на ЕКЗД и работните методи, 
както и относно това как следва да бъде изменен Регламент № 45/2001, за да се 
вземе предвид тази нова роля?

ЕНОЗД вече се е утвърдил като една зряла и ефективна институция в добро състояние. 
Едно от следващите големи предизвикателства вероятно ще бъде осигуряването на 
секретариат на бъдещия ЕКЗД. Създаването на този нов независим комитет е един от 
стълбовете на настоящия пакет относно защитата на данните. 

Окончателното естество и правомощията на ЕКЗД засега все още не са напълно 
известни, въпреки че предполагаме, че той вероятно ще замени съществуващата 
консултативна група на националните и европейските органи за защита на данните, 
които заседават в добре познатата „Работна група по член 29“. Той ще изпълнява важна 
роля за повишаване на съгласуваността и сътрудничеството между органите и също 
така ще се превърне в ключов фактор за трансграничните случаи. 

Ако на ЕНОЗД бъде възложено осигуряването на секретариата на ЕКЗД, новият екип от 
надзорници ще трябва първо да осигури необходимите човешки, логистични и 
финансови ресурси за ЕКЗД. Ще бъде необходимо да се въведат нови и динамични 
работни методи, които ще осигурят ефективна административна подкрепа при пълно 
зачитане на автономията и независимостта на ЕКЗД (например „китайски стени“), като 
същевременно се гарантира взаимодействие с ЕКЗД. Използването на модерни 
технологии също ще бъде от решаващо значение, включително използването на 
видеоконферентни системи и защитени информационни инструменти за обмен на 
информация в реално време, постигането на консенсус и управлението на случаи с 
много строги крайни срокове. В действителност настоящите работни методи, основани 
на пленарни сесии и заседания на подгрупата в Брюксел, не се вместват изцяло в 
бъдещите предизвикателства във връзка с ЕКЗД, където избирателността (по 
отношение случаите, които ще се разглеждат от ЕКЗД, а не на двустранно равнище 
между органите за защита на данните (ОЗД)) и динамичността ще бъдат от ключово 
значение. 

Заедно с моя колега Петер Хустинкс вече започнахме дискусии с предишните и 
настоящите председатели на Работната група по член 29, за да се определят най-
добрите работни методи за предоставяне на ефективната подкрепа на ЕКЗД без 
неправомерно влияние. Окончателните решения ще бъдат установени в пълно съгласие 
с колегите на национално равнище.

ЕНОЗД вече трябваше да вземе някои административни мерки с цел предоставяне на 
подходящи ресурси на ЕКЗД.  През 2013 г. в многогодишната финансова рамка (МФР 
2014 – 2020 г.) беше включена специфичната мярка „Създаване на ЕКЗД“, която 
проправя пътя за бъдещите бюджетни кредити в новия дял III „ЕКЗД“ в бюджета на 
ЕНОЗД. Тази година проектобюджетът на ЕНОЗД за 2015 г. предвижда създаването на 
малка работна група (трима души), натоварена със задачата да постави началото на 
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обсъждания с националните органи за защита на данните относно работните методи.  
Тя следва да формира ядрото на секретариат със смесен състав от длъжностни лица на 
ЕС, новоназначени служители и командировани служители от националните органи за 
защита на данните на ротационен принцип.

Вярвам, че тези мерки ще дадат ценен принос за създаването на единна европейска 
позиция  по стратегически въпроси, свързани със защитата на данните, като например 
наблюдение, големи масиви от данни или международни потоци от данни. От тази 
перспектива Регламент (ЕО) № 45/2001 и регламентът, който ще го замени, както и 
бъдещият Общ регламент относно защитата на данните са съвместими, при условие че 
е налице ясно разграничение между задачите и отговорностите, особено в средносрочен 
и дългосрочен план, тъй като в краткосрочен план (преди преработката на Регламент  
(ЕО) № 45/2001) този правен инструмент може да не изисква големи промени по 
същество. 

В заключение, бих желал да подкрепя ЕНОЗД, като независима институция, при 
предоставянето на напълно автономен секретариат на един напълно независим ЕКЗД. 


