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Saslušanje kandidata Giovannija BUTTARELIJA

– Možete li opisati razloge zbog kojih ste se prijavili za tu funkciju i zašto smatrate da 
ste primjeren kandidat?

Tri su glavna razloga zbog kojih sam se prijavio za to radno mjesto.
Prvo, zato što volim raditi u Uredu europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS). 
U usporedbi s današnjim izazovima u području zaštite podataka Ured europskog nadzornika 
za zaštitu podataka može izgledati vrlo malen. No kao David protiv Golijata, Ured europskog 
nadzornika za zaštitu podataka može odnijeti pobjedu pod uvjetom da ostane usredotočen. 
Smatram da mogu dati značajan doprinos Uredu europskog nadzornika za zaštitu podataka 
zauzimanjem pragmatičnog i fleksibilnog stava kad je to potrebno, omogućavanjem boljeg 
razumijevanja politika te institucijskog konteksta i ograničenja, te boljeg poznavanja razvoja 
novih tehnologija. Kultura zaštite podataka može se bolje postići primjenom metode 
uvjeravanja nego nametanja te jamčenjem pune odgovornosti nadležnih. Zaštita podataka 
može postati jednostavnija i manje birokratska primjenom jasnih načela koja se mogu lako 
razumjeti i uvesti u praksu. Kao pomoćnik nadzornika tijekom posljednjih šest godina 
smatram da sam dobro upućen u razumijevanje tih pitanja, da sam spreman preuzeti vodeću 
ulogu, utemeljenu na tehničkom znanju koje imam o tom predmetu, u punoj suradnji s tri 
glavne institucije EU-a. Vjerujem u potpuno neovisan Ured europskog nadzornika za zaštitu 
podataka, ali ne kao izolirano tijelo. Za mene je veliko zadovoljstvo voditi skupinu mladih i 
visokoobrazovanih dužnosnika EU-a koji teže tome da postanu centar izvrsnosti na razini EU-
a. 

Drugo, zato što mogu pomoći da posao bude bolje obavljen. Uža suradnja među tijelima za 
zaštitu podataka u Europi ključ je uspjeha novog pravnog okvira o kojem se trenutačno 
raspravlja u Parlamentu i Vijeću. Nakon niza godina intenzivnog i ujednačenog rada stekao 
sam povjerenje kolega iz nacionalnih ureda i uživam njihovu potporu tako da mogu pomoći u 
jačanju te suradnje i razvijanju učinkovitijeg dijaloga s međunarodnim organizacijama. Ako 
budem imenovan nadzornikom, želja mi je da kolege iz nacionalnih ureda Ured europskog 
nadzornika za zaštitu podataka na adresi Rue Montoyer 30 u većoj mjeri doživljavaju kao 
svoju zajedničku kuću za zaštitu podataka EU-a. Budući Europski odbor za zaštitu podataka 
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vidim kao početak zajedničkog pothvata čiji je cilj postizanje bolje i dosljednije primjene 
zakonodavstva o zaštiti podataka širom EU-a. 

Treće, zato što s velikim entuzijazmom zagovaram zaštitu podataka. Zaštita podataka ima 
sve veću važnost u našim društvima i to novo imenovanje smatram izvrsnom prilikom za svoj 
doprinos razradi strategija i politika na razini EU-a. Tehnologije se razvijaju tako da postaju 
nepredvidive i za svoje kreatore, masovni nadzor postao je pitanje stoljeća, a velike količine 
podataka i prekogranična razmjena podataka predstavljaju ogromne izazove za poduzeća i 
regulatore. Zbog toga zakonodavac EU-a trenutačno razmatra reformu propisa EU-a o zaštiti 
podataka kako bi odgovarali 21. stoljeću. To je povijesni trenutak, razdoblje jedinstvene 
promjene i političke važnosti za zaštitu podataka te smatram da svojim iskustvom, vizijom i 
žarkim djelovanjem za javno dobro mogu dati značajan doprinos u tom području. 

Stoga, ako budem imenovan sljedećim europskim nadzornikom za zaštitu podataka, 
obvezujem se da ću biti pouzdan partner te prepoznatljiv i razuman regulator, te da ću 
istodobno jamčiti neovisnost tog tijela, ne gubeći iz vida ujednačenost i proporcionalnost. 
Cijeli sam život proveo u javnoj službi i želio bih obnašati tu novu dužnost te se prijavljujem 
za mjesto nadzornika za zaštitu podataka vođen istim ključnim vrijednostima koje su me 
vodile u karijeri javnog službenika, a to su: neovisnost, integritet, transparentnost i 
pragmatizam.

– Možete li iznijeti svoje ideje o zadaći nadzora koju obavlja europski nadzornik za 
zaštitu podataka? Kako zamišljate ulogu nadzora u postupcima obrade podataka koje 
provode institucije i tijela EU-a i kako kanite primjenjivati ovlasti intervencije 
europskog nadzornika za zaštitu podataka u cilju postizanja usklađenosti s propisima? 

Od ključne je važnosti jamčiti da institucije i tijela Europske unije imaju vodeću ulogu u 
pokazivanju punog poštovanja temeljnih prava pri obradi osobnih podataka. Ako budem 
imenovan nadzornikom, i dalje ćemo se postupno koristiti našim ovlastima za izgradnju 
dinamičnije i modernije kulture „zaštite podataka” u institucijama EU-a, podizati razinu 
svijesti, povećati odgovornost mjerodavnih institucija te se koristiti formalnim provedbenim 
ovlastima u krajnjoj nuždi, u slučajevima ozbiljnih, namjernih ili ponovljenih primjera 
nesukladnosti.

Kontekst nadzora koji obavlja Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka ima dva 
specifična aspekta: prvo, on je međuinstitucijski tako da je Ured europskog nadzornika za 
zaštitu podataka potpuno neovisno, ali ne i izolirano tijelo te se oslanja na rad službenika za 
zaštitu podataka koji su ključni akteri u više od 60 institucija i tijela EU-a.  Drugo, obujam 
rada Ureda europskog nadzornika za zaštitu podataka vjerojatno će se povećati u pogledu 
velikih elektroničkih baza podataka, područja nekadašnjeg „trećeg stupa”, određenih akata 
Unije o policijskoj i pravosudnoj suradnji. To podrazumijeva i veću odgovornost pri 
osiguravanju usklađenih obrazaca nadzora za tajništvo, u suradnji s nacionalnim tijelima.  
Uslijed rezanja proračuna Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka prisiljen je „postići 
više s manje sredstava” te tako postati selektivniji kako bi i dalje bio učinkovit.

14 godina nakon donošenja Uredbe približavamo se početku trećeg mandata europskog 
nadzornika za zaštitu podataka te se od institucija EU-a zakonom zahtijeva da povećaju svoju 
razinu sukladnosti.  Naša redovita istraživanja sukladnosti pokazuju stalno poboljšanje, ali i 
znatan prostor za poboljšanje. Tijekom posljednjih deset godina EDPS je pristup koji se u 
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velikoj mjeri temeljio na papirnatim dokumentima zamijenio modernijim pristupom koji se 
temelji i na odgovornosti – ideji da odgovornost za sukladnost snose prvenstveno same 
institucije i tijela EU-a. Rukovoditelji trebaju poduzeti potrebne mjere i moraju biti sposobni 
dokazati sukladnost pri provjerama koje obavlja Ured europskog nadzornika za zaštitu 
podataka.  

Vjerujem u selektivan pristup provedbi utemeljen na riziku. Cilj bi nam trebale biti formalne 
aktivnosti provedbe ako u slučajevima u kojima postoji zabrinutost zbog ozbiljnog nedostatka 
predanosti i/ili posebno manjkavog poštovanja propisa. Instrumenti kao što su obilasci, ciljane 
inspekcije i polugodišnji opći pregledi stanja mogli bi se bolje upotrijebiti za ukazivanje na 
nedostatke u sukladnosti. 

To će zauzvrat omogućiti učinkovitu upotrebu naših provedbenih ovlasti u skladu s Uredbom. 
One su po prirodi progresivne i imaju relativno širok djelokrug, od pružanja savjeta, izdavanja 
upozorenja i propisivanja zabrana obrade do podnošenja tužbi pred Sudom Europske unije. 
Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka već je najavio svoju namjeru da upotrijebi 
provedbene ovlasti u najvećoj mogućoj mjeri u slučajevima ozbiljnih, namjernih ili 
ponovljenih primjera nesukladnosti ili ako je ignoriran strogi savjet. 

U tom pogledu, iako budućnost Uredbe (EZ) 45/2001 nije potpuno poznata, trebamo 
predvidjeti budućnost naših zadaća nadzora te pomoći zakonodavcu EU-a u boljoj 
modernizaciji propisa.  Nadzor treba biti predvidljiviji i učinkovitiji, utemeljen na 
smjernicama, te se pri njemu treba obratiti više pozornosti na to kako institucije 
upotrebljavaju nove tehnologije, a posebno računalstvo u oblaku.  Sigurnost sustava podataka 
na razini EU-a i mreže suradnje sa službenicima i koordinatorima za zaštitu podataka trebali 
bi se promicati i aktivno podržavati. Namjeravam održavati redovite sastanke s višim 
rukovoditeljima radi jačanja njihove svijesti te kako bi ih potaknuo da učinkovita zaštita 
podataka bez birokracije ponovno postane dio njihova svakodnevnog rada.

– Uzimajući u obzir moguću buduću ulogu Ureda europskog nadzornika za zaštitu 
podataka kao tajništva Europskog odbora za zaštitu podataka, ako se o tome usvoji 
sadašnji paket mjera za zaštitu podataka, možete li iznijeti svoja stajališta o mogućoj 
organizaciji Europskog odbora za zaštitu podataka i njegovim metodama rada te o tome 
kako bi trebalo izmijeniti Uredbu 45/2001 da bi se njome uzela u obzir ta nova uloga?

Ured Europskog nadzornika za zaštitu podataka sad se dokazao kao zrelo i učinkovito tijelo 
koje dobro radi. Jedan od naših sljedećih velikih izazova vjerojatno će biti pružanje usluga 
tajništva budućem Europskom odboru za zaštitu podataka. Osnivanje tog novog neovisnog 
Odbora jedan je od stupova sadašnjeg paketa mjera za zaštitu podataka. 

Konačna priroda i ovlasti Odbora nisu još potpuno poznate, iako pretpostavljamo da će on 
vjerojatno zamijeniti sadašnju savjetodavnu skupinu u kojoj su predstavnici nacionalnih i 
europskih tijela za zaštitu podataka iz dobro poznate „radne skupine iz članka 29.ˮ. On će 
imati značajnu ulogu u poboljšanju usklađenosti i suradnje među tijelima vlasti te će imati 
ključnu ulogu u prekograničnim slučajevima. 

Ako će Uredu europskog nadzornika za zaštitu podataka biti povjereno pružanje usluga 
tajništva Europskom odboru za zaštitu podataka, novi tim nadzornika prvo će trebati Odboru 
osigurati odgovarajuće kadrovske, logističke i financijske resurse. Bit će potrebno uvesti nove 
dinamične načine rada koji će rezultirati učinkovitom administrativnom potporom uz puno 
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poštovanje samostalnosti i neovisnosti Europskog odbora za zaštitu podataka (npr. „kineski 
zidoviˮ) te istodobno jamčiti sinergiju s Uredom europskog nadzornika za zaštitu podataka. 
Bit će ključna i upotreba naprednih tehnologija, uključujući upotrebu sustava za video 
konferencije te zaštićenih informatičkih alata za razmjenu informacija u stvarnom vremenu, 
postizanje konsenzusa i upravljanje slučajevima s vrlo strogim rokovima. Sadašnji načini 
rada, utemeljeni upravo na plenarnim sjednicama i sastancima podskupina u Bruxellesu, ne 
odgovaraju u potpunosti budućim izazovima Odbora u kojem će ključna biti selektivnost (u 
vezi sa slučajevima koje treba obraditi Europski odbor za zaštitu podataka radije nego da se 
obrađuju bilateralno među tijelima za zaštitu podataka) i dinamičnost. 

Zajedno s kolegom Peterom Hustinxom već sam pokrenuo raspravu s prethodnim i sadašnjim 
predsjednikom radne skupine iz članka 29. radi utvrđivanja najboljih načina rada radi 
učinkovite potpore Europskom odboru za zaštitu podataka bez nedopuštenog utjecaja. 
Konačna rješenja utvrdit će se uz punu suglasnost kolega iz nacionalnih ureda.

Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka već je poduzeo neke administrativne korake
kako bi Odboru osigurao odgovarajuće resurse.  U višegodišnji financijski okvir (VFO 2014 –
2020.) 2013. uvrštena je posebna stavka „Osnivanje Europskog odbora za zaštitu podatakaˮ 
kojom se utire put budućim proračunskim sredstvima za novu glavu III. naslovljenu 
„Europski odbor za zaštitu podatakaˮ u proračunu za Ured europskog nadzornika za zaštitu 
podataka. Ove je godine u nacrtu proračuna za 2015. za Ured europskog nadzornika za zaštitu 
podataka predviđeno stvaranje male radne skupine (tri osobe) kojoj će biti povjeren zadatak 
pokretanja rasprava o načinima rada s nacionalnim tijelima za zaštitu podataka.  To bi trebao 
biti nukleus tajništva koje bi činili različiti dužnosnici EU-a, novozaposleno osoblje i 
rotirajući upućeni nacionalni službenici iz tijela za zaštitu podataka.

Smatram da će ti sporazumi biti veliki doprinos „jedinstvenom europskom glasuˮ o strateškim 
pitanjima zaštite podataka kao što su nadzor, velike količine podataka ili međunarodna 
razmjena podataka. Iz te su perspektive Uredba 45/2001/EZ i uredba koja će je naslijediti te 
buduća Opća uredba o zaštiti podataka kompatibilne, pod uvjetom da postoji jasna razlika 
između zadaća i odgovornosti, posebno u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju s obzirom 
na to da se u kratkoročnom razdoblju, prije preinake Uredbe 45/2001, tim pravnim 
instrumentom neće zahtijevati velike sadržajne izmjene. 

Na kraju, želio bih podržati Ured europskog nadzornika za zaštitu podataka kao autonomno 
tijelo koje pruža usluge samostalnog tajništva potpuno neovisnom Europskom odboru za 
zaštitu podataka. 


