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Kandidāta Giovanni BUTTARELLI uzklausīšana

– Lūdzu, aprakstiet iemeslus, kādēļ pieteicāties šim amatam! Kāpēc uzskatāt sevi par 
tam piemērotu?

Šim amatam pieteicos trīs svarīgu iemeslu dēļ.
Pirmkārt, man patīk strādāt EDAU. EDAU var šķist ļoti maza iestāde salīdzinājumā ar 
pašreizējām problēmām datu aizsardzības jomā. Tomēr, tāpat kā Dāvids stājās pretī Goliātam, 
arī EDAU kādudien varēs tikt galā ar problēmām, ja vien šī iestāde darbosies mērķtiecīgi. Es 
domāju, ka varu sniegt vērtīgu ieguldījumu EDAU, sekmējot lielāku izpratni par politikas 
virzieniem, institucionālo vidi un ierobežojumiem un vajadzības gadījumā īstenojot 
pragmatisku un elastīgu pieeju, kā arī vairāk informējot par jauno tehnoloģiju attīstību. Datu 
aizsardzības kultūru var uzlabot, izmantojot nevis uzspiešanas, bet pārliecināšanas metodes un 
nodrošinot attiecīgo personu pilnīgu pārskatatbildību. Pamatojoties uz skaidriem principiem, 
kurus var viegli izprast un izmantot praksē, datu aizsardzības jomā ir iespējams atvieglot 
darbu un samazināt birokrātiju. Tā kā pēdējos sešus gadus esmu bijis uzraudzītāja vietnieks, 
es uzskatu, ka pilnībā izprotu šos jautājumus, un esmu gatavs uzņemties atbildīgākus vadības 
pienākumus, kam ir cieša saistība ar manām tehniskajām zināšanām šajā jomā, un pilnībā 
sadarboties ar trim galvenajām ES iestādēm. Es uzskatu, ka EDAU jābūt pilnībā neatkarīgai, 
bet ne izolētai iestādei. Esmu ārkārtīgi gandarīts par to, ka varu vadīt tādu jaunu un augsti 
kvalificētu ES darbinieku grupu, kuri cenšas EDAU padarīt par ES mēroga izcilības centru.

Otrkārt, es varu palīdzēt panākt uzlabojumus. Ciešāka sadarbība starp Eiropas datu 
aizsardzības iestādēm ir būtisks aspekts, lai jaunā tiesiskā sistēma, ko pašreiz apspriež 
Parlaments un Padome, spētu veiksmīgi darboties. Pēc daudzu gadu intensīva un stabilām 
sekmēm vainagota darba datu aizsardzībā esmu guvis šīs jomas speciālistu, dalībvalstu 
kolēģu, atzinību un atbalstu, tādēļ es varu palīdzēt nostiprināt šo sadarbību un izvērst 
efektīvāku dialogu ar starptautiskajām organizācijām. Ja es tiktu iecelts uzraudzītāja amatā, es 
vēlētos, lai mani kolēģi no dalībvalstīm EDAU biroju, kas atrodas Rue Montoyer 30, uzskatītu 
par savu „kopīgo ES datu aizsardzības māju”. Es uzskatu, ka Eiropas Datu aizsardzības 
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kolēģijai, kas tiks izveidota, ir jākļūst par tādu kopīgu pasākumu īstenotāju, kuru mērķis ir 
panākt labāku un saskaņotāku datu aizsardzības tiesību aktu piemērošanu visā ES.

Treškārt, mani ārkārtīgi interesē datu aizsardzības joma. Datu aizsardzība kļūst arvien 
svarīgāka mūsu sabiedrībai, un es uzskatu, ka šis jaunais amats man būtu lieliska iespēja, kā 
ES mērogā veicināt stratēģiju un politikas virzienu izstrādi. Tehnoloģijas attīstās, taču pat 
tehnoloģiju izstrādātāji vairs nevar paredzēt to attīstības tendences, proti, par šā gadsimta 
aktuālāko jautājumu ir kļuvusi masveida novērošana, un uzņēmumiem, kā arī regulatīvajām 
iestādēm milzīgas problēmas rada lielapjoma datu un pārrobežu datu plūsmas. Šo iemeslu dēļ 
ES likumdevējs pašlaik apsver jautājumu par nepieciešamību reformēt ES datu aizsardzības 
noteikumus, lai tos pielāgotu 21. gadsimta vajadzībām. Šis ir vēsturisks brīdis — laiks, kad 
datu aizsardzības jomā notiek līdz šim nepieredzētas izmaiņas un palielinās tās politiskā 
nozīme. Esmu pārliecināts, ka mana pieredze, redzējums un ieinteresētība darbā, lai sasniegtu 
kopēju labumu, var būt vērtīgs ieguldījums.

Tādēļ, ja tikšu iecelts par nākamo Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju, es apņemos būt 
uzticams partneris un pamanāms un saprātīgs regulators, kas nodrošinās iestādes neatkarību, 
ievērojot līdzsvara un proporcionalitātes principus. Visu savu darba dzīvi esmu veltījis 
civildienestam, un es vēlētos strādāt šajā jaunajā amatā un pildīt datu aizsardzības 
uzraudzītāja pienākumus, ievērojot tos pašus principus, kurus esmu ievērojis savā līdzšinējā 
profesionālajā darbībā civildienestā, proti, neatkarību, godprātību, pārredzamību un 
pragmatismu.

– Lūdzu, iepazīstiniet ar saviem plāniem attiecībā uz uzraudzības uzdevumiem, kas 
jāīsteno EDAU! Kādai, pēc jūsu domām, jābūt EDAU īstenotajai ES iestāžu un 
struktūru veiktās datu apstrādes uzraudzītāja lomai, un kā jūs plānojat izmantot EDAU 
intervences pilnvaras, lai nodrošinātu noteikumu ievērošanu? 

Ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas Savienības iestādes un struktūras uzņemtos līderību, 
apliecinot, ka, apstrādājot personas datus, pilnībā tiek ievērotas pamattiesības. Ja tikšu iecelts 
uzraudzītāja amatā, mēs turpināsim pakāpeniski izmantot savas pilnvaras, lai veidotu 
dinamiskāku un modernāku datu aizsardzības kultūru ES iestādēs, veidojot izpratni, palielinot 
attiecīgo iestāžu pārskatatbildību un izmantojot oficiālās īstenošanas pilnvaras tikai tad, ja tiek 
konstatēti nopietni, tīši vai atkārtoti neatbilstības gadījumi.

EDAU veiktajai uzraudzībai ir divi konkrēti aspekti: pirmkārt, uzraudzība ir 
starpinstitucionāla, un EDAU ir pilnībā neatkarīga, taču ne izolēta iestāde, un uzraudzības 
īstenošanā svarīga nozīme ir datu aizsardzības inspektoru (DAI) darbam, ko viņi veic vairāk 
nekā 60 ES iestādēs un struktūrās. Otrkārt, EDAU darba apjoms, visticamāk, palielināsies 
saistībā ar lielapjoma IT datubāzēm, jomām, kas veidoja bijušo trešo pīlāru, un konkrētiem 
Savienības tiesību aktiem par policijas un tiesu iestāžu sadarbību. Tas nozīmē, ka pieaugs arī 
atbildība, sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm piedāvājot EDAK sekretariātam koordinētas 
uzraudzības modeļus. Budžeta samazinājumu dēļ EDAU ir spiests paveikt vairāk ar 
ierobežotiem līdzekļiem, tāpēc tam jākļūst selektīvākam, lai saglabātu efektivitāti.

Pēc regulas pieņemšanas ir pagājuši četrpadsmit gadi, drīz sāksies trešais EDAU pilnvaru 
termiņš, un tiesību aktos ir paredzēts, ka ES iestādēm ir jāpaaugstina atbilstības līmenis. 
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Saskaņā ar mūsu regulāri veiktajiem atbilstības novērtējumiem uzlabojumi vērojami nemitīgi, 
taču ir iespējams panākt vēl labākus rezultātus. Pēdējos desmit gados EDAU iestādē ir 
notikusi pāreja no pieejas, kas lielākoties balstās uz papīra formāta dokumentu izskatīšanu, uz 
mūsdienīgāku pieeju, ievērojot arī pārskatatbildības principu, kas paredz, ka atbildība par 
atbilstības nodrošināšanu jāuzņemas galvenokārt pašām ES iestādēm un struktūrām. 
Vadītājiem jāveic nepieciešamie pasākumi, un tad, kad EDAU sāk veikt pārbaudi, viņiem ir 
jāspēj pierādīt, ka ir nodrošināta atbilstība.

Es uzskatu, ka īstenošanas procesā ir jāizmanto selektīva un ar riska novērtējumu saistīta 
pieeja. Mums būtu jāpievēršas oficiālajām īstenošanas darbībām gadījumos, kad pastāv bažas 
par būtisku saistību neizpildi un/vai ļoti sliktiem atbilstības nodrošināšanas rādītājiem. Lai 
konstatētu trūkumus atbilstības nodrošināšanas ziņā, būtu labāk jāizmanto tādi instrumenti kā 
apmeklējumi, mērķtiecīgas pārbaudes un divas reizes gadā veikti vispārēji novērtējumi.

Tas savukārt ļaus efektīvāk izmantot mūsu īstenošanas pilnvaras, kas noteiktas regulā. Tās ir 
gan progresīvas pēc būtības, gan salīdzinoši plašas darbības jomas ziņā, jo EDAU var sniegt 
padomus, izdot brīdinājumus, noteikt apstrādes aizliegumus, kā arī iesniegt lietu izskatīšanai 
Tiesā. EDAU ir jau paziņojis par savu nodomu pilnā mērā izmantot īstenošanas pilnvaras tad, 
kad ir konstatēti nopietni, tīši vai atkārtoti neatbilstības gadījumi, vai tad, kad netiek ņemts 
vērā konkrēts padoms.

Šajā sakarībā jāpiebilst, ka — lai gan Regulas (EK) Nr. 45/2001 turpmākā nākotne vēl nav 
zināma, mums ir jāparedz turpmākie uzraudzības uzdevumi un jāpalīdz ES likumdevējam 
uzlabot noteikumus. Uzraudzībai ir jābūt paredzamākai un efektīvākai, tai jābalstās uz 
pamatnostādnēm, un lielāka uzmanība jāpievērš tam, lai iestādes izmantotu jaunās 
tehnoloģijas, jo īpaši mākoņdatošanu. Būtu jāveicina un aktīvi jāatbalsta ES mēroga datu 
sistēmu drošība un tīklu izveide starp DAI un datu aizsardzības koordinatoriem (DAK). Mans 
mērķis ir regulāri tikties ar augstākā līmeņa vadītājiem, lai palielinātu viņu informētību un lai 
viņi atkārtoti apliecinātu apņemšanos savā vadītāja ikdienas darbā īstenot efektīvu datu 
aizsardzību bez birokrātiskiem šķēršļiem.

– Ņemot vērā to, ka turpmāk EDAU varētu darboties kā Eiropas Datu aizsardzības 
kolēģijas sekretariāts, ja tiks pieņemta pašreizējā datu aizsardzības tiesību aktu pakete 
attiecībā uz šo jautājumu, vai varat paust savu viedokli par iespējamo Eiropas Datu 
aizsardzības kolēģijas organizatorisko struktūru un darba metodēm, kā arī to, kā būtu 
jāgroza Regula Nr. 45/2001, lai ņemtu vērā šos jaunos EDAU uzdevumus?

Tagad EDAU ir stabila un efektīva iestāde ar labu organizatorisko kārtību. Mūsu nākamais 
svarīgākais mērķis, visticamāk, būs palīdzības sniegšana EDAK sekretariātam. Šīs jaunās, 
neatkarīgās kolēģijas izveide ir viens no pašreizējās datu aizsardzības tiesību aktu paketes 
pamatelementiem.

Lai gan vēl nav zināmi kolēģijas galīgie pienākumi un pilnvaras, mēs pieņemam, ka tā, 
visticamāk, aizstās pašreizējo padomdevēju grupu, kuru veido dalībvalstu un Eiropas datu 
aizsardzības iestādes un kuras nosaukums —„29. panta darba grupa” — ir labi zināms visiem. 
Kolēģijai būs svarīgs pienākums veicināt saskaņotību un sadarbību starp iestādēm, un tā arī 
kļūs par galveno dalībnieku pārrobežu lietu izskatīšanā.
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Ja EDAU tiks uzticēts pienākums palīdzēt EDAK sekretariātam, jaunajai uzraudzītāju grupai 
vispirms vajadzēs nodrošināt kolēģiju ar atbilstīgiem cilvēkresursiem, kā arī loģistikas un 
finanšu resursiem. Vajadzēs izstrādāt jaunas un dinamiskas darba metodes, kas nodrošinās 
efektīvu administratīvo atbalstu, pilnībā ievērojot EDAK patstāvību un neatkarību (piem., tā 
dēvēto „Ķīnas mūri”), vienlaikus nodrošinot sinerģiju ar EDAU. Svarīgi būs izmantot arī 
progresīvās tehnoloģijas, tostarp videokonferenču sistēmas un IT aizsardzības rīkus 
informācijas apmaiņai reālajā laikā, panākot vienprātību un pārvaldot lietas, kurām noteikts 
ļoti stingrs termiņš. Pašreizējās darba metodes, kas balstās uz plenārsēdēm un apakšgrupas 
sanāksmēm Briselē, tik tiešām pilnībā neatbilst kolēģijas vajadzībām, lai atrisinātu turpmākās 
problēmas, ja galvenie aspekti būs selektivitāte (attiecībā uz lietām, kuras drīzāk risinās 
EDAK, nevis tiks divpusēji skatītas DAI starpā) un dinamiskums.

Kopā ar Peter Hustinx, kurš ir mans kolēģis, es jau esmu sācis apspriedes ar 29. panta darba 
grupas priekšsēdētājiem, lai noteiktu labākās darba metodes, ar kurām efektīvi atbalstīt EDAK 
bez pārmērīgas ietekmes. Galīgie risinājumi tiks pieņemti pilnīgā vienprātībā ar kolēģiem no 
dalībvalstīm.

EDAU ir jau veicis dažus administratīvus pasākumus, lai nodrošinātu kolēģijai pietiekamus 
resursus.  2013. gadā īpaša darbība "EDAK izveide" tika iekļauta daudzgadu finanšu shēmā 
(DFS 2014.–2020. gadam),  kurā paredzētas turpmākās budžeta apropriācijas EDAU budžeta 
jaunajā III sadaļā „EDAK”. Šogad EDAU 2015. gada budžeta projektā ir paredzēts, ka tiks 
izveidota neliela darba grupa (trīs cilvēku sastāvā), kuras uzdevums būs sākt apspriedes ar 
dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm par darba metodēm. Šai darba grupai būtu jākļūst par 
kodolu sekretariātam, kura sastāvā būs gan ES ierēdņi, gan jaunpieņemti darbinieki, gan 
rotācijas kārtībā norīkotas amatpersonas no dalībvalstu datu aizsardzības iestādēm.

Es uzskatu, ka šie pasākumi lielā mērā sekmēs vienotas Eiropas nostājas pieņemšanu 
stratēģiski svarīgos un ar datu aizsardzību saistītos jautājumos, tādos kā uzraudzība, 
lielapjoma dati vai starptautiskās datu plūsmas. Raugoties no šā viedokļa, Regula (EK) 
Nr. 45/2001 un tās pēctece, gaidāmā Vispārīgā datu aizsardzības regula, ir saderīgas, ja 
skaidri nodala galvenokārt vidējā termiņā un ilgtermiņā veicamus uzdevumus un pienākumus, 
jo īstermiņā (līdz Regulas (EK) Nr. 45/2001 pārstrādāšanai) šajā tiesību aktā var nebūt 
vajadzīgas lielas satura izmaiņas.

Nobeigumā es vēlētos paust atbalstu EDAU kā neatkarīgai iestādei, kas nodrošina patstāvīgu 
sekretariātu pilnībā neatkarīgai EDAK.


