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EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Pondělí 20. října 2014 od 19:00 do 22:30
Evropský parlament 

ŠTRASBURK

Slyšení kandidáta Giovanniho Buttarelliho

– Mohl byste prosím popsat důvody Vaší žádosti o tuto funkci a proč si myslíte, že jste 
pro ni vhodným kandidátem?

Existují tři hlavní důvody, proč jsem o toto místo požádal.
Za prvé, protože se mi práce v EIOÚ líbí. EIOÚ se může zdát velmi malý ve srovnání 
s dnešními výzvami v oblasti ochrany údajů. Nicméně stejně jako kdysi David proti Goliášovi 
může být i EIOÚ úspěšný, pokud zůstane cílevědomý. Myslím, že mohu významně přispět 
k činnosti EIOÚ tím, že se lépe orientuji v politikách a institucionálních souvislostech a 
omezeních, jsem v případě potřeby pragmatický a flexibilní a jsem více informován o vývoji 
nových technologií. Řádného fungování systému ochrany dat lze dosáhnout spíše 
přesvědčováním než nařizováním a také zajištěním plné odpovědnosti všech zúčastněných 
stran. Ochranu údajů lze zjednodušit a zbavit přílišné byrokracie pomocí jasných zásad, které 
si lze snadno osvojit a uvést do praxe. Domnívám se, že díky tomu, že jsem v uplynulých šesti 
letech pracoval jako zástupce inspektora, pronikl jsem do hloubky této problematiky a jsem 
připraven zastávat vyšší vedoucí funkci, a to na základě svých odborných znalostí v této 
oblasti a v úzké spolupráci se třemi hlavními orgány EU. Domnívám se, že EIOÚ musí být 
naprosto nezávislou, ale nikoli izolovanou institucí. Velké uspokojení mi přináší vedení 
skupiny mladých a vysoce kvalifikovaných úředníků EU, kteří se snaží stát špičkovým 
pracovištěm na úrovni EU. 

Za druhé, protože mohu pomoci dosáhnout lepších výsledků. Užší spolupráce mezi 
orgány pro ochranu údajů v Evropě je klíčem k úspěchu nového právního rámce, který je 
v současné době projednáván v Parlamentu a Radě. Po mnoha letech intenzivní a vyvážené 
práce v oblasti ochrany údajů jsem získal důvěru a podporu svých kolegů v členských státech, 
takže mohu pomoci posílit tuto spolupráci a rozvíjet účinnější dialog s mezinárodními 
organizacemi. Pokud budu jmenován inspektorem, přál bych si, aby moji kolegové 
v členských státech považovali prostory EIOÚ v Rue Montoyer 30 za společný dům ochrany 
údajů EU. Považuji budoucí Evropskou radu pro ochranu údajů za začátek společného 
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podniku, jehož cílem je dosáhnout lepšího a jednotnějšího uplatňování právních předpisů 
v oblasti ochrany údajů v celé EU. 

Za třetí, protože jsem velkým zastáncem ochrany údajů. Ochrana údajů je pro naši 
společnost stále důležitější a považuji jmenování do této nové funkce za skvělou příležitost, 
která mi umožní přispět k vytváření strategií a politik na úrovni EU. Technologie se vyvíjejí 
takovým způsobem, že se stávají nepředvídatelnými i pro jejich tvůrce; hromadné sledování 
se stalo aktuálním tématem tohoto století; velké objemy dat a přeshraniční toky údajů 
představují pro podniky i regulátory obrovskou výzvu. Právě z těchto důvodů uvažuje 
v současné době zákonodárce EU o reformě předpisů EU o ochraně údajů, aby byly vhodné 
pro 21. století. Je to pro ochranu údajů historický okamžik, období bezprecedentních změn a 
politického významu a domnívám se, že moje zkušenosti, vize a nadšení pro práci ve 
prospěch veřejnosti mohou být cenným příspěvkem. 

A proto, pokud budu jmenován dalším EIOÚ, budu spolehlivým partnerem a viditelným a 
přiměřeným regulátorem zajišťujícím nezávislost této instituce, aniž bych ztratil ze zřetele 
rovnováhu a proporcionalitu. Strávil jsem celý život ve veřejné správě a chtěl bych v této 
nové pozici inspektora ochrany údajů uplatňovat stejné základní hodnoty, kterými jsem se 
řídil během celé své kariéry úředníka veřejné správy: nezávislost, bezúhonnost, 
transparentnost a pragmatismus.

Mohl byste uvést své představy o úkolech EIOÚ v oblasti dozoru?  Jak si představujete 
roli EIOÚ při provádění dozoru nad zpracováním údajů ze strany orgánů a institucí EU 
a jak hodláte využít intervenční pravomoci EIOÚ k zajištění dodržování předpisů? 

Je nesmírně důležité, aby instituce a orgány Evropské unie byly při zpracování osobních 
údajů vzorem v řádném dodržování základních práv. Pokud budu jmenován inspektorem, 
budeme nadále postupně používat své pravomoci k vybudování dynamičtějšího a 
modernějšího systému ochrany údajů v orgánech EU, budeme zvyšovat informovanost, 
usilovat o dosažení větší odpovědnosti příslušných orgánů a využívat formální donucovací 
pravomoci pouze jako krajní prostředek v případě vážného, úmyslného nebo opakovaného 
porušování předpisů.

Dozor prováděný EIOÚ má dva specifické aspekty: 
Zaprvé je interinstitucionální, takže EIOÚ je zcela nezávislou, ale nikoli izolovanou institucí a 
opírá se o práci inspektorů ochrany údajů (IOÚ) jako klíčových aktérů ve více než 60 
institucích a orgánech EU. 
Zadruhé se činnost EIOÚ pravděpodobně zvýší, pokud jde o velké IT databáze, bývalé oblasti 
„třetího pilíře“, specifické akty Unie týkající se policejní a soudní spolupráce. To znamená 
rostoucí odpovědnost, pokud jde o zajištění sekretariátu koordinovanými vzory dozoru ve 
spolupráci s vnitrostátními orgány. Kvůli škrtům v rozpočtu je EIOÚ nucen „dělat více a mít 
méně“, a proto musí být v zájmu zachování efektivity selektivnější.

Čtrnáct let od přijetí tohoto nařízení se blížíme k začátku třetího mandátu evropského 
inspektora ochrany údajů a právní předpisy vyžadují, aby orgány a instituce EU zvýšily míru 
dodržování předpisů. Naše pravidelné průzkumy ukázaly, že se situace neustále zlepšuje, ale 
stále existuje značný prostor pro další zlepšování. Za posledních deset let se práce evropského 
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inspektora ochrany údajů přesunula z převážně „papírového“ přístupu k modernějšímu 
přístupu, který se rovněž zakládá na odpovědnosti – k názoru, že odpovědnost za dodržování 
předpisů spočívá především na orgánech a institucích EU samotných. Manažeři musí přijmout 
nezbytná opatření a při kontrole ze strany EIOÚ musí být schopni dodržování předpisů
prokázat. 

Jsem zastáncem selektivního přístupu ke kontrole na základě rizika. Měli bychom se zaměřit 
na formální donucovací opatření tam, kde se vyskytnou problémy v důsledku závažného 
nedostatku vůle nebo velmi špatných záznamů o dodržování předpisů. Nástroje, jako jsou 
návštěvy, cílené kontroly a analýzy prováděné každé dva roky, by mohly být lépe využívány 
ke zjišťování nedostatků v dodržování předpisů. 

To nám pak umožní efektivně využívat naše donucovací pravomoci podle tohoto nařízení. 
Mají progresivní charakter i poměrně široký záběr, od poskytování poradenství, vydávání 
varování a ukládání zákazů zpracování až po zahájení řízení před Soudním dvorem. EIOÚ již 
oznámil svůj záměr použít donucovací pravomoci v plném rozsahu v případech závažného, 
záměrného nebo opakovaného nedodržování předpisů, nebo pokud bylo ignorováno důrazné 
doporučení. 

V tomto ohledu, i když není zcela známa budoucnost nařízení (ES) č. 45/2001, musíme 
předvídat naše budoucí úkoly v oblasti dozoru a napomáhat tvůrci právních předpisů EU 
v jejich lepší modernizaci.  Dozor musí být předvídatelnější a účinnější, musí vycházet z 
pokynů a větší pozornost musí být věnována používání nových technologií ze strany orgánů a 
institucí, zejména cloud computingu.  Měla by být rozvíjena a aktivně podporována 
bezpečnost datových systémů na úrovni EU a sítí inspektorů a koordinátorů ochrany údajů. 
Mám v úmyslu se pravidelně setkávat s vysoce postavenými manažery s cílem zvýšit jejich 
informovanost a získat od nich opětovný závazek zavést efektivní a nebyrokratickou ochranu 
dat jako součást každodenní správy.

Vzhledem k případné budoucí úloze EIOÚ jako sekretariátu Evropské rady pro 
ochranu údajů, pokud bude v tomto smyslu přijat balíček opatření na ochranu údajů, 
můžete vyjádřit svůj názor na možnou organizaci Evropské rady pro ochranu údajů a 
její pracovní metody a jak by mělo být změněno nařízení (ES) č. 45/2001, aby byla tato 
nová úloha zohledněna?

Z EIOÚ se nyní stala zralá, efektivní a dobře fungující instituce. Je zřejmé, že jedním z našich 
dalších velkých úkolů je pravděpodobně zajištění sekretariátu budoucí Evropské rady pro 
ochranu údajů. Zřízení této nové nezávislé rady je jedním z pilířů současného balíčku na 
ochranu údajů. 

Konečný charakter a pravomoci rady nejsou dosud zcela známy, i když předpokládáme, že 
pravděpodobně nahradí stávající poradní skupinu vnitrostátních a evropských orgánů pro 
ochranu údajů známou jako „pracovní skupina zřízená podle článku 29“. Bude hrát důležitou 
roli v posilování soudržnosti a spolupráce mezi orgány a stane se také klíčovým hráčem 
v přeshraničních případech. 

Pokud bude EIOÚ pověřen zajištěním sekretariátu Evropské rady pro ochranu údajů, nový 
tým inspektorů bude muset nejprve radě zajistit odpovídající lidské, logistické a finanční 
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prostředky. Bude třeba zavést nové a dynamické pracovní metody, které povedou k účinné 
administrativní podpoře při plném respektování autonomie a nezávislosti Evropské rady pro 
ochranu údajů (např. čínské zdi) a současném zajištění součinnosti s EIOÚ. Použití moderních 
technologií bude mít klíčový význam, včetně využívání videokonferencí a bezpečných IT 
nástrojů pro výměnu informací v reálném čase, budování konsensu a řešení případů s velmi 
přísnými lhůtami. Současné pracovní metody založené na plenárních zasedáních a schůzích 
dílčích skupin v Bruselu ne zcela odpovídají budoucím výzvám rady, kde je klíčová 
selektivita (pokud jde o případy, které nemají řešit bilaterálně orgány pro ochranu údajů, ale 
Evropská rada pro ochranu údajů) a dynamika. 

Společně se svým kolegou Peterem Hustinxem jsem již zahájil diskusi s předchozím a 
současným předsedou pracovní skupiny podle článku 29 s cílem najít nejlepší metody práce, 
které účinně podpoří Evropskou radu pro ochranu údajů bez nepatřičného ovlivňování. 
Konečné řešení bude vypracováno v plné shodě s vnitrostátními kolegy. 

EIOÚ již musel učinit některé administrativní kroky, aby radě zajistil přiměřené finanční 
prostředky.  V roce 2013 bylo do víceletého finančního rámce (VFR na období 2014–20200) 
zařazeno zvláštní opatření „Zřízení Evropské rady pro ochranu údajů“, které otevírá cestu k 
přidělení budoucích rozpočtových prostředků do nového oddílu III „Evropská rada pro 
ochranu údajů“ v rozpočtu EIOÚ. V letošním roce je v návrhu rozpočtu EIOÚ na rok 2015 
plánováno vytvoření malé pracovní skupiny (tři osoby), která bude pověřena úkolem zahájit 
diskusi o pracovních metodách s vnitrostátními orgány pro ochranu údajů.  Ta by měla tvořit 
jádro sekretariátu složeného z úředníků EU, nově přijatých pracovníků a rotujících vyslaných 
vnitrostátních úředníků z orgánů pro ochranu údajů.

Domnívám se, že tato opatření budou velkým přínosem k vytvoření jednotného evropského 
postoje ke strategickým otázkám ochrany údajů, jako je například sledování, velké objemy dat 
nebo mezinárodní toky údajů. Z tohoto pohledu jsou nařízení (ES) č. 45/2001 a jeho nástupce 
a budoucí obecné nařízení o ochraně údajů kompatibilní za předpokladu, že budou jasně 
rozlišeny úkoly a odpovědnosti zejména ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, protože 
v krátkodobém horizontu, před přepracováním nařízení (ES) č. 45/2001, nebude možná tento 
právní nástroj vyžadovat velké podstatné změny. 

Na závěr bych chtěl podpořit EIOÚ jako nezávislou instituci zajišťující autonomní sekretariát 
zcela nezávislé Evropské radě pro ochranu údajů. 


