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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, 19.00 - 22.30
εντός του Κοινοβουλίου 

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ακρόαση του υποψηφίου Giovanni BUTTARELLI

- Θα μπορούσατε να περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους υποβάλατε αίτηση για τη 
θέση και γιατί θεωρείτε τον εαυτό σας κατάλληλο για αυτή;

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους υπέβαλα αίτηση για τη θέση αυτή.
Πρώτον, επειδή μου αρέσει να δουλεύω στον ΕΕΠΔ. Ο ΕΕΠΔ μπορεί να φαίνεται πολύ 
μικρός σε σύγκριση με τις σημερινές προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, 
όπως ο Δαυίδ εναντίον του Γολιάθ, ο ΕΕΠΔ μπορεί να κερδίσει τη μάχη, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα παραμείνει προσηλωμένος στον στόχο του.  Νομίζω ότι μπορώ να 
συμβάλω σημαντικά στον ΕΕΠΔ, παρέχοντας μεγαλύτερη κατανόηση των πολιτικών και των 
θεσμικών πλαισίων και των περιορισμών, παραμένοντας ρεαλιστικός και ευέλικτος, όπου 
είναι απαραίτητο, και συνειδητοποιώντας καλύτερα την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών.  Η 
κουλτούρα της προστασίας των δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη χρήση της 
πειθούς και όχι της επιβολής, και με την εξασφάλιση της πλήρους λογοδοσίας των 
ενδιαφερομένων.  Η προστασία των δεδομένων μπορεί να γίνει ευκολότερη και λιγότερο 
γραφειοκρατική, με την υιοθέτηση σαφών αρχών οι οποίες μπορεί να γίνουν εύκολα 
κατανοητές και να τεθούν σε εφαρμογή.   Ασκώντας τα καθήκοντα του αναπληρωτή επόπτη 
κατά την τελευταία εξαετία, πιστεύω ότι έχω αναπτύξει βαθιά κατανόηση των θεμάτων 
αυτών και ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τον ηγετικό ρόλο μου, ο οποίος θα στηριχθεί έντονα 
από τις τεχνικές γνώσεις μου στον τομέα αυτό, και σε πλήρη συνεργασία με τα τρία κύρια 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω σε έναν εντελώς ανεξάρτητο ΕΕΠΔ, 
αλλά όχι ως ένα απομονωμένο όργανο.  Αποκομίζω τεράστια ικανοποίηση ως επικεφαλής 
μιας ομάδας νέων και εξαιρετικά κατηρτισμένων υπαλλήλων της ΕΕ που προσπαθούν να 
καταστούν κέντρο αριστείας σε επίπεδο ΕΕ. 

Δεύτερον, επειδή μπορώ να βοηθήσω να επιτύχουμε κάτι καλύτερο.  Η στενότερη 
συνεργασία των αρχών προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη αποτελεί κομβικό στοιχείο 
για την επιτυχία του νέου νομικού πλαισίου που βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  Μετά από πολλά χρόνια 
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εντατικού και ισορροπημένου έργου στην κοινότητα προστασίας δεδομένων έχω κέρδισε την 
εμπιστοσύνη και τη στήριξη των συμπατριωτών συναδέλφων μου και, ως εκ τούτου, μπορώ 
να συμβάλω στο να ενισχυθεί η συνεργασία και να αναπτυχθεί πιο εποικοδομητικός διάλογος 
με τους διεθνείς οργανισμούς.  Αν ορισθώ Επόπτης, πρόθεσή μου είναι να καταστήσω τις 
εγκαταστάσεις του ΕΕΠΔ στην Rue Montoyer 30, καλύτερα αντιληπτές από τους 
συμπατριώτες συναδέλφους μου ως το κοινό σπίτι Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ.  Θεωρώ 
ότι το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων θα αποτελέσει την αρχή 
μιας κοινοπραξίας που αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερης και συνεκτικότερης εφαρμογής 
της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τρίτον, επειδή είμαι ένθερμος θιασώτης της προστασίας των δεδομένων. Η προστασία 
των δεδομένων καθίσταται όλο και πιο σημαντική για τις κοινωνίες μας και θεωρώ τη νέα 
μου θέση ως εξαιρετική ευκαιρία που μου δίνεται για να συμβάλω στην ανάπτυξη των 
στρατηγικών και των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ.  Οι τεχνολογίες αναπτύσσονται με τρόπο που 
θα τις καθιστά απρόβλεπτες ακόμη και για τους ίδιους τους σχεδιαστές τους·   η μαζική 
παρακολούθηση έχει καταστεί το ζήτημα του αιώνα·  τα μαζικά δεδομένα και οι 
διασυνοριακές ροές δεδομένων αποτελούν τεράστιες προκλήσεις τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και τις ρυθμιστικές αρχές. Για τους λόγους αυτούς, ο νομοθέτης της ΕΕ επί του παρόντος 
εξετάζει τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ ώστε να καταστούν 
κατάλληλα για τον 21ο αιώνα.  Πρόκειται για ιστορική στιγμή, για περίοδο πρωτοφανών 
αλλαγών και πολιτικής σημασίας για την προστασία των δεδομένων και πιστεύω ότι η 
εμπειρία μου, το όραμα και το πάθος μου για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος 
μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή. 

Ως εκ τούτου, εάν οριστώ ως ο επόμενος Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, 
δεσμεύομαι να καταστώ αξιόπιστος εταίρος και ορατή και εχέφρων ρυθμιστική αρχή, 
διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του οργάνου, χωρίς να υποτιμήσω τα ζητήματα ισορροπίας 
και αναλογικότητας.  Σε όλη μου τη ζωή εργάστηκα στον δημόσιο τομέα και θα ήθελα να 
παράσχω τις υπηρεσίες μου από αυτή τη νέα θέση, αποδίδοντας στον ρόλο του Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων τις ίδιες βασικές αξίες που καθοδήγησαν τη σταδιοδρομία μου ως 
δημοσίου υπαλλήλου: ανεξαρτησία, ακεραιότητα, διαφάνεια και ρεαλισμός.

- Θα μπορούσατε να παρουσιάσετε τις ιδέες σας σχετικά με το εποπτικό έργο του ΕΕΠΔ;  
Πώς αντιλαμβάνεστε τον εποπτικό ρόλο του ΕΕΠΔ όσον αφορά τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και πώς προτίθεστε να 
αξιοποιήσετε τις εξουσίες παρέμβασης του ΕΕΠΔ για την επιβολή της συμμόρφωσης; 

Έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξουν ηγετικό ρόλο στην επίδειξη πλήρους σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Αν 
οριστώ Επόπτης, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τις εξουσίες που διαθέτουμε για να 
οικοδομήσουμε σταδιακά μια πιο δυναμική και σύγχρονη κουλτούρα "προστασίας 
δεδομένων" στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, εντείνοντας τη 
λογοδοσία των σχετικών θεσμικών οργάνων, και αξιοποιώντας τις επίσημες εξουσίες 
επιβολής μόνον ως έσχατο μέσο, σε περιπτώσεις σοβαρών, σκόπιμων ή επαναλαμβανόμενων 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.
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Το πλαίσιο εποπτείας από τον ΕΕΠΔ έχει δύο συγκεκριμένες πτυχές:  πρώτον, είναι 
διοργανικό, οπότε ο ΕΕΠΔ είναι εντελώς ανεξάρτητος, αλλά όχι απομονωμένο όργανο, και 
βασίζεται στο έργο των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) ως βασικών φορέων στα 
πάνω από 60 όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Δεύτερον, το έργο του 
ΕΕΠΔ είναι πιθανόν να αυξηθεί σε ό, τι αφορά τις μεγάλες βάσεις δεδομένων ΤΠ, τους 
πρώην τομείς του "τρίτου πυλώνα", τις συγκεκριμένες πράξεις της Ένωσης στον τομέα της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.  Αυτό συνεπάγεται αυξανόμενη ευθύνη για την 
παροχή στη Γραμματεία των συντονισμένων μοντέλων εποπτείας, σε συνεργασία με τις 
εθνικές αρχές.   Λόγω των περικοπών στον προϋπολογισμό, ο ΕΕΠΔ είναι αναγκασμένος να 
«παραγάγει περισσότερα με λιγότερα» και έτσι να γίνει πιο επιλεκτικός ώστε να παραμείνει 
αποτελεσματικός.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την έκδοση του κανονισμού, πλησιάζουμε την έναρξη της τρίτης 
θητείας του ΕΕΠΔ και τα όργανα της ΕΕ καλούνται δια νόμου να αυξήσουν το επίπεδο 
συμμόρφωσής τους.   Οι τακτικές έρευνες που διενεργήθηκαν όσον αφορά τη συμμόρφωση 
δείχνουν σταθερή βελτίωση, αλλά και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.  Κατά τα τελευταία 
δέκα χρόνια, ο ΕΕΠΔ έχει μετακινηθεί από μια προσέγγιση που βασιζόταν κυρίως στο χαρτί, 
προς μια πιο σύγχρονη προσέγγιση που βασίζεται επίσης στην υποχρέωση λογοδοσίας - την 
ιδέα ότι η ευθύνη για τη συμμόρφωση βαρύνει κυρίως τα θεσμικά όργανα και τους ίδιους 
τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι αρμόδιοι διαχειριστές πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα, και πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους όταν ο 
ΕΕΠΔ τους ελέγξει.   

Όσον αφορά την επιβολή, πιστεύω σε μια επιλεκτική προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο.  Θα 
πρέπει να στοχεύουμε σε επίσημες δράσεις επιβολής, όπου υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά 
την έλλειψη δέσμευσης ή/και πολύ φτωχών επιδόσεων συμμόρφωσης.  Εργαλεία όπως οι 
επισκέψεις, οι στοχευμένοι έλεγχοι και οι γενικές εξαμηνιαίες έρευνες θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν καλύτερα προκειμένου να αναφέρονται ελλείψεις όσον αφορά τη συμμόρφωση. 

Αυτό με τη σειρά του θα επιτρέψει την αποτελεσματική χρήση των εξουσιών επιβολής μας, 
σύμφωνα με τον κανονισμό.  Αμφότερες είναι προοδευτικού χαρακτήρα και σχετικά ευρέος 
πεδίου εφαρμογής, και κυμαίνονται από την παροχή συμβουλών, την παροχή 
προειδοποιήσεων και την επιβολή απαγορεύσεων στην επεξεργασία, έως την άσκηση 
προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ.  Ο ΕΕΠΔ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή 
του να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες επιβολής στην πλήρη έκτασή τους σε περιπτώσεις 
σοβαρών, σκόπιμων ή επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, ή όπου 
αγνοήθηκε αυστηρή συμβουλή. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αν και το μέλλον του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001 δεν έχει ακόμη 
γνωστοποιηθεί πλήρως, θα πρέπει να προβλέψουμε το μέλλον των εποπτικών καθηκόντων 
μας, και να συνδράμουμε τον νομοθέτη της ΕΕ για τον καλύτερο εκσυγχρονισμό των 
κανόνων.   Η εποπτεία πρέπει να είναι πιο προβλέψιμη και αποτελεσματική, με βάση τις 
κατευθυντήριες γραμμές, και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών από τα θεσμικά όργανα, ιδίως το υπολογιστικό νέφος.   Πρέπει να προαχθεί και 
να υποστηριχθεί ενεργά η ασφάλεια των συστημάτων και των δικτύων σε επίπεδο ΕΕ με 
ΥΠΔ και συντονιστές προστασίας δεδομένων (ΚΕΔ).  Προτίθεμαι να συναντηθώ με ανώτερα 
στελέχη για να επιτείνω την ευαισθητοποίησή τους και να λάβω την ανανέωση της 
δέσμευσής τους για την ενσωμάτωση της αποτελεσματικής και μη γραφειοκρατικής 
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προστασίας των δεδομένων ως μέρος της καθημερινής διοίκησης.

- Λαμβάνοντας υπόψη τον μελλοντικό ρόλο του ΕΕΠΔ που ενδέχεται να παίξει ως 
γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB), εάν η 
τρέχουσα δέσμη προστασίας δεδομένων εγκριθεί όσον αφορά αυτό το σημείο, θα 
μπορούσατε να διατυπώσετε την άποψή σας σχετικά με την πιθανή οργάνωση του EDPB 
και των μεθόδων εργασίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός 45/2001 ώστε να ληφθεί υπόψη ο νέος αυτός ρόλος;

Ο ΕΕΠΔ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα ώριμο και αποτελεσματικό θεσμικό όργανο σε καλή 
κατάσταση.  Μία από τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις μας πιθανό να είναι η εξασφάλιση 
της Γραμματείας του μελλοντικού EDPB.  Η δημιουργία του νέου αυτού ανεξάρτητου 
διοικητικού συμβουλίου αποτελεί έναν από τους πυλώνες της σημερινής δέσμης μέτρων 
προστασίας των δεδομένων. 

Η τελική φύση και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ακόμη πλήρως 
γνωστά μολονότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι πιθανό να αντικαταστήσει την τρέχουσα 
συμβουλευτική ομάδα των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών προστασίας των δεδομένων, που 
συμμετέχουν στην πασίγνωστη «ομάδα εργασίας του άρθρου 29».  Θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της συνοχής και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ενώ 
επίσης θα καταστεί και κομβικός παίκτης για τις διασυνοριακές υποθέσεις. 

Εάν ανατεθεί  στον ΕΕΠΔ η εξασφάλιση της Γραμματείας της EDPB, η νέα ομάδα των 
εποπτών θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει τους κατάλληλους ανθρώπινους, τεχνικούς και 
οικονομικούς πόρους για το Διοικητικό Συμβούλιο.  Θα είναι απαραίτητο να τεθούν σε 
εφαρμογή νέες και δυναμικές μέθοδοι εργασίας που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική 
διοικητική υποστήριξη με πλήρη σεβασμό για την αυτονομία και την ανεξαρτησία της EDPB 
(π.χ. σινικά τείχη), εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέργεια με τον ΕΕΠΔ. Το κλειδί θα 
είναι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των 
συστημάτων τηλεδιάσκεψης και ασφαλών εργαλείων πληροφορικής για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, την επίτευξη συναίνεσης και τη διαχείριση των 
υποθέσεων με πολύ αυστηρές προθεσμίες.  Πράγματι, οι τρέχουσες μέθοδοι εργασίας που 
βασίζονται σε ολομέλειες και σε συνεδριάσεις υποομάδων στις Βρυξέλλες δεν 
ανταποκρίνονται εξ ολοκλήρου στις μελλοντικές προκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όπου κομβικό στοιχείο θα είναι η επιλεκτικότητα (για τις περιπτώσεις που θα 
αντιμετωπιστούν από την EDPB και όχι διμερώς μεταξύ ΑΠΔ) και ο δυναμισμός. 

Μαζί με τον συνάδελφό μου, Peter Hustinx, έχω ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους 
προηγούμενους και εν ενεργεία προέδρους της ομάδας εργασίας του άρθρου 29, για να 
προσδιορίσουμε τις βέλτιστες μεθόδους για την αποτελεσματική στήριξη της EDPB χωρίς 
αδικαιολόγητη επιρροή.  Οι τελικές λύσεις θα πρέπει να καθοριστούν σε πλήρη συμφωνία με 
τους εθνικούς συναδέλφους μας.

Ο ΕΕΠΔ έχει ήδη λάβει ορισμένα διοικητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τους κατάλληλους 
πόρους στο Διοικητικό Συμβούλιο.   Το 2013 εισήχθη στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(ΠΔΠ 2014-2020) ειδική δράση με τίτλο "Δημιουργία του EDPB" που ανοίγει το δρόμο για 
τις μελλοντικές πιστώσεις του προϋπολογισμού για νέο τίτλο ΙΙΙ "EDPB" στον 
προϋπολογισμό του ΕΕΠΔ.   Φέτος, το σχέδιο προϋπολογισμού του ΕΕΠΔ για το 2015 
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προβλέπει τη δημιουργία μικρής ομάδας δράσης (τρία άτομα) που θα είναι επιφορτισμένη με 
το καθήκον της έναρξης συζητήσεων με τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων 
σχετικά με τις μεθόδους εργασίας.   Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα μιας 
γραμματείας που θα απαρτίζεται από συνδυασμό υπαλλήλων της ΕΕ, νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικό και εκ περιτροπής αποσπασμένων υπαλλήλων από τις εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων.

Πιστεύω ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα συμβάλουν αποφασιστικά προς την κατεύθυνση μιας 
«ενιαίας ευρωπαϊκής φωνής» σε στρατηγικά θέματα προστασίας δεδομένων, όπως η 
επιτήρηση, τα μαζικά δεδομένα ή οι διεθνείς ροές δεδομένων.  Από αυτή την άποψη, ο 
κανονισμός 45/2001/ΕΚ, και ο διάδοχός του, καθώς και ο μελλοντικός γενικός κανονισμός 
για την προστασία των δεδομένων είναι συμβατοί, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σαφής 
διάκριση μεταξύ καθηκόντων και ευθυνών, ιδιαίτερα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 
δεδομένου ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από την αναδιατύπωση του κανονισμού 
45/2001, η εν λόγω νομική πράξη ενδεχομένως να μην απαιτήσει μείζονες ουσιαστικές 
αλλαγές. 

Εν κατακλείδι, θα επιθυμούσα να στηρίξω τον ΕΕΠΔ, ως ανεξάρτητο φορέα, που θα παρέχει 
αυτόνομη γραμματεία σε μια πλήρως ανεξάρτητη EDPB. 


