
DV\1036786LT.doc PE539.688v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2014 - 2019

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2014 m. spalio 20 d., pirmadienis, 19.00–22.30 val.
Europos Parlamentas 

STRASBŪRAS

Kandidato Giovanni BUTTARELLI klausymas

– Prašom nurodyti priežastis, kodėl pateikėte paraišką šioms pareigoms užimti ir kodėl 
manote, kad esate tinkamas (-a) šioms pareigoms.

Yra trys pagrindinės priežastys, kodėl pateikiau paraišką šioms pareigoms užimti.
Pirmiausia todėl, kad man patinka dirbti Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (EDAPP) institucijoje. EDAPP institucija gali pasirodyti labai maža palyginti su 
šiandieniniais iššūkiais duomenų apsaugos srityje. Tačiau, kaip ir Dovydas prieš Galijotą, 
EDAPP gali daug pasiekti, jei ji sutelks pastangas. Manau, kad galiu vertingai prisidėti prie 
EDAPP veiklos pasinaudodamas savo gilesnėmis žiniomis apie politikos priemones ir 
aplinkybes bei suvaržymus institucijose, prireikus savo pragmatiškumu ir lankstumu, taip pat 
didesnio masto žiniomis apie naujų technologijų pažangą. Duomenų apsaugos kultūra gali 
būti lengviau kuriama ne nurodinėjant, bet įtikinėjant, ir užtikrinant visišką atitinkamų 
subjektų atskaitomybę. Duomenų apsauga gali būti paprastesnė ir mažiau biurokratinė 
naudojant aiškius principus, kuriuos galima lengvai suvokti ir įgyvendinti praktiškai. Manau, 
kad pastaruosius šešerius metus eidamas priežiūros pareigūno pavaduotojo pareigas įgijau 
gilių žinių šiais klausimais ir esu pasirengęs užimti aukštesnes vadovaujamas pareigas tvirtai 
remdamasis savo techninėmis šio dalyko žiniomis ir glaudžiai bendradarbiaudamas su trimis 
pagrindinėmis ES institucijomis. Manau, kad EDAPP turi būti visiškai nepriklausoma, tačiau 
neizoliuota institucija. Jaučiu milžinišką pasitenkinimą vadovaudamas jaunų, aukštos 
kvalifikacijos ES pareigūnų grupei, kuri stengiasi tapti ES lygmens kompetencijos centru. 

Antra, todėl, kad galiu padėti pasiekti geresnių rezultatų. Glaudesnis Europos duomenų 
apsaugos institucijų bendradarbiavimas – tai naujos teisinės sistemos, dėl kurios šiuo metu 
diskutuojama Parlamente ir Taryboje, sėkmingo veikimo garantas. Po daugelio intensyvaus ir 
harmoningo darbo metų duomenų apsaugos bendruomenėje įgijau savo nacionalinių kolegų 
pasitikėjimą ir paramą, todėl galiu padėti stiprinti šį bendradarbiavimą ir kurti veiksmingesnį 
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dialogą su tarptautinėmis organizacijomis. Jei būsiu paskirtas priežiūros pareigūnu, norėčiau, 
kad mano nacionaliniai kolegos EDAPP patalpas adresu Rue Montoyer 30 laikytų bendra ES 
duomenų apsaugos būstine. Būsimąją Europos duomenų apsaugos valdybą vertinu kaip 
bendro projekto, kurio tikslas – užtikrinti geresnį ir nuoseklesnį duomenų apsaugos teisės aktų 
taikymą visoje ES, veiklos pradžią. 

Trečia, todėl, kad duomenų apsauga yra mano aistra. Duomenų apsauga įgyja vis didesnę 
reikšmę mūsų visuomenėse ir į šias naujas pareigas žvelgiu kaip į puikią galimybę man 
prisidėti prie strategijų ir politikos priemonių kūrimo ES lygmeniu. Technologijos plėtojamos 
taip, kad jos tampa nenuspėjamos net patiems jų kūrėjams; masinis sekimas tapo šio amžiaus 
problema; dideli duomenų rinkiniai ir tarpvalstybiniai duomenų srautai kelia didžiulius 
iššūkius ir įmonėms, ir reguliavimo institucijoms. Būtent dėl šių priežasčių ES teisės aktų 
leidėjas šiuo metu svarsto galimybę pertvarkyti ES duomenų apsaugos taisykles taip, kad jos 
atitiktų XXI amžiaus aktualijas. Tai istorinis momentas, beprecedenčių pokyčių ir politinės 
svarbos duomenų apsaugos srityje laikotarpis, ir aš tikiu, kad galiu savo patirtimi, vizija ir 
aistra vertingai prisidėti prie visų labui dirbančios tarnybos veiklos. 

Taigi, jeigu būsiu paskirtas kitu Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, 
įsipareigoju, kad EDAPP bus patikimas partneris ir matoma bei patikima reguliavimo 
institucija, taip pat įsipareigoju užtikrinti institucijos nepriklausomumą nepamirštant 
pusiausvyros ir proporcingumo. Visą savo gyvenimą dirbau viešojoje tarnyboje ir norėčiau 
tęsti tarnybą eidamas šias naujas pareigas, savo kaip duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
vaidmeniui taikydamas tas pačias svarbiausias vertybes, kuriomis vadovavausi būdamas 
viešojo sektoriaus tarnautoju: nepriklausomumą, sąžiningumą, skaidrumą ir 
pragmatizmą.

– Kaip įsivaizduojate EDAPP vykdomą priežiūrą? Kokį numatote EDAPP vaidmenį 
prižiūrint ES institucijų ir įstaigų duomenų tvarkymo veiklą ir kaip ketinate 
pasinaudoti EDAPP suteiktais intervencinių priemonių taikymo įgaliojimais siekdamas 
(-a) užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų? 

Gyvybiškai svarbu užtikrinti, kad Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos rodytų geriausią 
pavyzdį, kaip visapusiškai gerbti pagrindines teises tvarkant asmens duomenis. Jei būsiu 
paskirtas priežiūros pareigūnu, toliau palaipsniui naudosime savo įgaliojimus siekdami sukurti 
dinamiškesnę ir modernesnę duomenų apsaugos kultūrą ES institucijose, didinti 
informuotumą, atitinkamų institucijų atskaitingumą ir naudodami oficialias įgyvendinimo 
užtikrinimo galias tik kaip paskutinę priemonę rimto, tyčinio ar pasikartojančio teisės aktų 
nesilaikymo atvejais.

Aplinkai, kurioje EDAPP vykdo savo priežiūrą, būdingi du konkretūs aspektai: visų pirma, tai 
yra tarpinstitucinė aplinka. Taigi, EDAPP yra visiškai nepriklausoma, tačiau neizoliuota
institucija, ir remiasi duomenų apsaugos pareigūnų kaip pagrindinių veikėjų darbu daugiau 
nei 60-yje ES institucijų ir įstaigų.  Antra, EDAPP darbo apimtis gali padidėti dėl didelio 
masto IT duomenų bazių, anksčiau trečiajam ramsčiui priklausiusių sričių, tam tikrų Sąjungos 
teisės aktų dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo. Tai reiškia didėjančią atsakomybę 
teikti suderintų priežiūros modelių sekretoriato paslaugas bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis institucijomis.  Dėl biudžeto sumažinimo EDAPP institucija priversta atlikti 
daugiau darbų turėdama mažiau išteklių; taigi, kad institucijos veikla išliktų efektyvi, ji turi 
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tapti labiau selektyvia.

Praėjus keturiolikai metų nuo reglamento priėmimo artėjame prie trečiosios EDAPP 
kadencijos pradžios ir pagal teisę iš ES institucijų reikalaujama padidinti teisės aktų laikymosi 
lygį.  Iš mūsų nuolatinių teisės aktų laikymosi apžvalgų matyti pastovi pažanga, tačiau taip 
pat dar yra daug vietos tobulėjimui. Per pastaruosius dešimt metų EDAPP perėjo nuo metodo, 
dažniausiai grindžiamo dokumentų kontrole, prie šiuolaikiškesnio metodo, kuris, be kita ko, 
grindžiamas atskaitomybe – idėja, kad atsakomybė dėl teisės aktų laikymosi pirmiausia tenka 
pačioms ES institucijoms ir įstaigoms. Vadovai turi imtis visų reikiamų priemonių ir įrodyti, 
kad laikosi teisės aktų, kai juos patikrina EDAPP.  

Tikiu selektyviu, rizika pagrįstu požiūriu į teisės aktų laikymosi užtikrinimą. Oficialių teisės 
aktų laikymosi užtikrinimo veiksmų turėtume imtis tuomet, kai susirūpinimą kelia rimti 
įsipareigojimų nesilaikymo atvejai ir (arba) kai labai prasti teisės aktų laikymosi rezultatai. 
Norint nustatyti trūkumus teisės aktų laikymosi srityje galėtų būti geriau naudojamos tokios 
priemonės kaip vizitai, tikslingi patikrinimai ir kas dvejus metus rengiamos bendros 
apžvalgos. 

Tai savo ruožtu suteiks galimybę veiksmingai panaudoti mūsų teisės aktų taikymo 
užtikrinimo įgaliojimus pagal reglamentą. Šie įgaliojimai yra ir progresinio pobūdžio, ir gana 
plataus spektro: nuo patarimų teikimo, įspėjimų ir draudimų tvarkyti duomenis nustatymo iki 
kreipimosi į Teisingumo Teismą. EDAPP jau pranešė apie savo ketinimą panaudoti visus 
teisės aktų laikymosi užtikrinimo įgaliojimus rimto, tyčinio ar pasikartojančio teisės aktų 
nesilaikymo atvejais arba kai nepaisoma aiškių patarimų. 

Šiuo požiūriu, nors Reglamento (EB) 45/2001 ateitis nėra visiškai žinoma, turime numatyti 
savo būsimus priežiūros uždavinius ir padėti ES teisės aktų leidėjui geriau atnaujinti taisykles.  
Priežiūra turi būti labiau nuspėjama, veiksminga, pagrįsta gairėmis ir turi būti daugiau 
dėmesio skiriama tam, kad institucijos naudotųsi naujomis technologijomis, visų pirma, 
debesijos kompiuterija.  Turėtų būti propaguojamas ir aktyviai remiamas duomenų sistemų 
saugumas ES lygmeniu ir tinklai su duomenų apsaugos pareigūnais ir duomenų apsaugos 
koordinatoriais. Ketinu reguliariai susitikti su aukščiausio rango vadovais, kad padidinčiau jų 
informuotumą ir kad jie pateiktų atnaujintus įsipareigojimus įtvirtinti veiksmingą ir 
nebiurokratišką duomenų apsaugą vykdant kasdienę administravimo veiklą.

– Atsižvelgiant į būsimą vaidmenį, kuris EDAPP gali tekti kaip Europos duomenų 
apsaugos valdybos (EDAV) sekretoriatui, jei bus patvirtintas dabartinis duomenų 
apsaugos teisės aktų rinkinys, kaip, Jūsų nuomone, būtų galima organizuoti EDAPP 
darbą ir kokius būtų galima taikyti darbo metodus? Kaip, siekiant atsižvelgti į šį naują 
vaidmenį, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 45/2001?

EDAPP šiuo metu įsitvirtinusi kaip brandi, veiksminga ir gerai organizuota institucija. Vienas 
iš ateinančių didelių iššūkių gali būti sekretoriato paslaugų teikimas būsimai EDAV. Šios 
naujos nepriklausomos valdybos įsteigimas – tai vienas iš dabartinio duomenų apsaugos teisės 
aktų rinkinio ramsčių. 

Galutinis valdybos pobūdis ir įgaliojimai dar nėra iki galo žinomi, tačiau manome, kad ji 
galėtų pakeisti dabartinę nacionalinių ir Europos duomenų apsaugos institucijų patariamąją 
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grupę, kuri žinoma kaip 29 straipsnio darbo grupė. Ji atliks svarbų vaidmenį didinant 
nuoseklumą ir bendradarbiavimą tarp institucijų bei taps pagrindine veikėja tarpvalstybiniais 
atvejais. 

Jeigu EDAPP būtų patikėta užduotis teikti sekretoriato paslaugas EDAV, naujoji priežiūros 
pareigūnų komanda pirmiausia turės užtikrinti tinkamus valdybos žmogiškuosius, logistikos ir 
finansinius išteklius. Reikės įdiegti naujus ir dinamiškus darbo metodus, kurie padėtų teikti 
veiksmingą administracinę paramą visapusiškai gerbiant EDAV autonomiškumą ir 
nepriklausomumą (pvz., vadinamoji Kinų siena) ir užtikrinant sinergiją su EDAPP. Taip pat 
bus labai svarbu naudoti pažangias technologijas, įskaitant vaizdo konferencijų sistemas ir 
saugias IT priemones, keičiantis informacija tikruoju laiku, siekiant sutarimo ir imantis 
priemonių atvejais, kai terminai labai trumpi. Iš tiesų, dabartiniai darbo metodai, kurie 
grindžiami plenariniais posėdžiais ir pogrupių susitikimais Briuselyje, nevisiškai atitinka 
būsimus valdybos iššūkius, kai selektyvumas (atskiriant atvejus, kuriuos turi nagrinėti EDAV, 
o ne tarpusavyje duomenų apsaugos pareigūnai dvišaliu pagrindu) ir dinamika bus svarbiausi 
elementai. 

Kartu su savo kolega Peteriu Hustinxu jau pradėjome diskusijas su ankstesniu ir dabartiniu 29 
straipsnio darbo grupės pirmininkais siekdami nustatyti geriausius darbo metodus, kad 
galėtume veiksmingai remti EDAV be nereikalingos įtakos. Galutiniai sprendimai bus priimti 
visiškai sutarus su nacionaliniais kolegomis.

EDAPP jau turėjo imtis keleto administracinių veiksmų, kad valdybai suteiktų tinkamų 
išteklių.  2013 m. į daugiametę finansinę programą (2014–2020 m. DFP) buvo įrašytas 
konkretus veiksmas „EDAV sukūrimas“, kuriuo sudaromos sąlygos numatyti būsimus 
biudžeto asignavimus, skirtus naujai EDAPP biudžeto III antraštinei daliai „EDAV“. Šiais 
metais 2015 m. EDAPP biudžeto projekte numatytas mažos specialios paskirties darbo grupės 
(trijų žmonių) sukūrimas. Jai pavestas uždavinys – pradėti diskusijas dėl darbo metodų su 
nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis.  Tai turėtų būti sekretoriato, sudaryto iš ES 
pareigūnų, naujai priimtų darbuotojų ir rotacijos tvarka besikeičiančių komandiruotų 
nacionalinių pareigūnų iš duomenų apsaugos institucijų, branduolys.

Tikiu, kad tokia tvarka bus labai prisidedama prie vieningos Europos pozicijos tokiais 
strateginiais duomenų apsaugos klausimais kaip sekimas, dideli duomenų rinkiniai ar 
tarptautiniai duomenų srautai. Šiuo požiūriu Reglamentas 45/2001/EB, jį pakeisiantis 
reglamentas bei būsimas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas bus suderinami, jei bus 
aiškiai atskirti uždaviniai ir atsakomybės sritys, visų pirma, vidutinės ir ilgos trukmės 
laikotarpiais, kadangi trumpos trukmės laikotarpiu, prieš Reglamentą 45/2001 išdėstant nauja 
redakcija, gali nereikėti didelių esminių šios teisinės priemonės pakeitimų. 

Taigi, norėčiau paremti EDAPP kaip nepriklausomą instituciją, teikiančią autonominio 
sekretoriato paslaugas visiškai nepriklausomai EDAV. 
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