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STRASBURG

Przesłuchanie kandydata Giovanniego BUTTARELLEGO

– Czy może Pan podać powody, dla których ubiega się o to stanowisko i dlaczego uważa 
Pan, że jest odpowiednim na nie kandydatem?

Są trzy główne powody, dla których ubiegam się o to stanowisko.
Po pierwsze bardzo lubię pracować w urzędzie EIOD. EIOD może wydawać się bardzo 
mały w porównaniu z obecnymi wyzwaniami w dziedzinie ochrony danych. Jednakże, jak 
kiedyś Dawid w walce z Goliatem, EIOD może odnieść sukces, jeśli tylko pozostanie 
ukierunkowany. Sądzę, że mogę znacząco przyczynić się do działalności EIOD, zapewniając 
większe zrozumienie polityki oraz instytucjonalnych kontekstów i przeszkód, będąc 
pragmatycznym i elastycznym w razie potrzeby, a także śledząc ewolucję nowych 
technologii. Do powstania kultury ochrony danych bardziej przyczyni się perswazja niż 
narzucanie, a także zapewnienie pełnej odpowiedzialności zainteresowanych stron. Ochrona 
danych może być łatwiejsza i mniej zbiurokratyzowana dzięki zastosowaniu jasnych zasad, 
które można łatwo zebrać i wprowadzić do praktyki. Sądzę, że pełniąc przez ostatnie sześć lat 
funkcję zastępcy inspektora, udało mi się dogłębnie zrozumieć te kwestie i jestem gotów 
podjąć funkcję kierowniczą, ściśle opierając się na mojej wiedzy technicznej w tej dziedzinie 
oraz w pełnej współpracy z trzema głównymi instytucjami UE. Wierzę w całkowicie 
niezależny urząd EIOD, ale nie jako wyizolowaną instytucję. Ogromnej satysfakcji 
dostarczyło mi przewodzenie grupie młodych wysoko wykwalifikowanych urzędników UE, 
która dąży do przerodzenia się w centrum doskonałości na szczeblu UE.

Po drugie, ponieważ mogę pomóc robić to lepiej. Ściślejsza współpraca organów ochrony 
danych w Europie to klucz do sukcesu nowych ram prawnych będących obecnie przedmiotem 
dyskusji między Parlamentem i Radą. Po wielu latach intensywnej i zrównoważonej pracy w 
społeczności zajmującej się ochroną danych zyskałem zaufanie i wsparcie moich kolegów z 
innych krajów, dlatego mogę pomóc zacieśnić tę współpracę i rozwinąć skuteczniejszy dialog 
z organizacjami międzynarodowymi. Jeżeli zostanę mianowany inspektorem, moim 
życzeniem jest, aby siedziba EIOD przy Rue Montoyer 30 była bardziej traktowana przez 
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moich kolegów z innych krajów jako ich wspólny unijny dom ochrony danych. Widzę 
przyszłą Europejską Radę Ochrony Danych jako początek wspólnego przedsięwzięcia 
mającego na celu osiągnięcie lepszego i bardziej spójnego stosowania przepisów dotyczących 
ochrony danych w całej UE.

Po trzecie, ponieważ ochrona danych mnie pasjonuje. Ochrona danych jest coraz 
ważniejsza dla naszych społeczeństw i widzę tę nową nominację jako doskonałą możliwość 
przyczynienia się przeze mnie do rozwijania strategii i polityki na szczeblu UE. Technologa 
rozwija się w taki sposób, że staje się nieprzewidywalna nawet dla jej twórców; powszechny 
nadzór stał się tematem stulecia; duże zbiory danych i transgraniczny przepływ dużych 
zbiorów danych stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw i organów regulacyjnych. Z 
tych powodów unijny ustawodawca rozważa obecnie reformę przepisów UE dotyczących 
ochrony danych, aby dostosować je do XXI wieku. Jest to historyczny moment, okres 
bezprecedensowych zmian i politycznego znaczenia dla ochrony danych i wierzę, że moje 
doświadczenie, wizja i pasja wobec służby w interesie publicznym mogą wnieść cenny wkład.

Dlatego też, jeżeli zostanę mianowany kolejnym Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, 
mój urząd będzie wiarygodnym partnerem i widocznym rozsądnym organem regulacyjnym, 
zapewniając niezależność tej instytucji bez utraty z pola widzenia równowagi i 
proporcjonalności. Całe życie spędziłem w służbie publicznej i chciałbym służyć na tym 
nowym stanowisku, przykładając do roli inspektora ochrony danych tę sama skalę wartości, 
która kierowała moją karierą urzędnika publicznego: niezależność, prawość, przejrzystość i 
pragmatyzm.

– Czy może Pan przedstawić swoje pomysły na temat zadań nadzorczych EIOD? Jak 
wyobraża sobie Pan rolę EIOD w sprawowaniu nadzoru nad przetwarzaniem danych 
przez instytucje i organy UE i w jaki sposób zamierza Pan wykorzystywać uprawnienia 
interwencyjne EIOD w celu wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących zasad? 

Kwestią o kluczowym znaczeniu jest zagwarantowanie, żeby instytucje i organy Unii 
Europejskiej odgrywały wiodącą rolę w okazywaniu pełnego poszanowania dla praw 
podstawowych w procesie przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zostanę mianowany 
inspektorem, nadal będziemy stopniowo wykorzystywać nasze uprawnienia do budowania 
bardziej dynamicznej i nowoczesnej kultury „ochrony danych” we wszystkich instytucjach 
UE, podnosząc poziom świadomości, zwiększając odpowiedzialność odnośnych instytucji 
oraz wykorzystując formalne uprawnienia do egzekwowania jedynie w ostateczności, w 
przypadkach poważnego, celowego lub powtarzającego się braku zgodności.

Nadzorowanie przez EIOD ma dwa aspekty: po pierwsze, jest międzyinstytucjonalne, a więc 
EIOD jest niezależną, ale nie wyizolowaną instytucją, i opiera się na pracy inspektorów 
ochrony danych (IOD), głównych podmiotów działających w dobrze ponad 60 instytucjach i 
organach UE.  Po drugie, praca EIOD ma się powiększyć o duże bazy danych IT, dziedziny 
dawnego trzeciego filara, szczególne akty prawne Unii dotyczące współpracy policyjnej i 
sądowej. Oznacza to rosnącą odpowiedzialność za dostarczanie sekretariatowi 
skoordynowanych modeli nadzoru we współpracy z organami krajowymi.  Z powodu cięć 
budżetowych EIOD musi „robić więcej, mając mniej”, a zatem stać się selektywnym, żeby 
pozostać skutecznym.



DV\1036786PL.doc 3/4 PE539.688v01-00

PL

Czternaście lat po przyjęciu rozporządzenia zbliżamy się do początku trzeciej kadencji EIOD, 
a od instytucji UE wymaga się podwyższenia poziomu zgodności.  Nasze regularne analizy 
zgodności pokazują rosnącą poprawę, ale także duże pole do dalszych postępów. Przez 
ostatnie dziesięć lat EIOD przeszedł od podejścia opartego w dużej mierze na dokumentach 
papierowych do podejścia bardziej nowoczesnego opartego na odpowiedzialności – idei, że 
odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na samych instytucjach i organach UE. Kadra 
kierownicza ma podejmować konieczne środki i ma być w stanie dowieść zgodności, kiedy 
EIOD kontroluje te aspekty.  

Sądzę, że do egzekwowania należy podejść w sposób selektywny, oparty na ryzyku.
Powinniśmy podejmować formalne działania związane z egzekwowaniem przepisów wtedy, 
gdy występują problemy spowodowane poważnym brakiem zaangażowania lub odnotowano 
niewielką zgodność. Można lepiej wykorzystać takie narzędzia, jak wizyty, ukierunkowane 
kontrole czy przeprowadzane dwa razy w roku ogólne analizy, aby wskazać uchybienia 
dotyczące zgodności z przepisami.

Umożliwi to nam z kolei skuteczne korzystanie z przysługujących nam na mocy 
rozporządzenia uprawnień. Mają one progresywny charakter i względnie szeroki zakres, od 
oferowania doradztwa poprzez ostrzeżenia i nakładanie zakazów przetwarzania aż do 
wszczynania postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości. EIOD zapowiedział już zamiar 
maksymalnego wykorzystywania swoich uprawnień egzekucyjnych w przypadkach 
poważnego, celowego czy powtarzającego się braku zgodności, lub gdy jednoznaczna rada 
nie została uwzględniona.

W związku z tym, chociaż przyszłość rozporządzenia (WE) 45/2001 nie jest całkowicie 
znana, trzeba uprzedzać przyszłość spoczywających na nas zadań nadzorczych i wspomóc 
unijnego ustawodawcę w lepszym modernizowaniu przepisów.  Nadzór musi być bardziej 
przewidywalny i skuteczny, oparty na wytycznych, i dlatego należy zwracać baczniejszą 
uwagę na wykorzystywanie przez instytucje nowych technologii, zwłaszcza chmury 
obliczeniowej.  Należy promować i czynnie wspierać bezpieczeństwo systemów danych na 
szczeblu UE oraz sieci obejmujące IOD i koordynatorów ds. ochrony danych (KOD). Mam 
zamiar regularnie spotykać się z kadrą kierowniczą, aby zwiększyć ich świadomość i uzyskać 
ponowne zobowiązanie do stosowania skutecznej i niezbiurokratyzowanej ochrony danych w 
codziennej administracji.

– Biorąc pod uwagę rolę, jaką EIOD może odegrać w przyszłości jako sekretariat 
Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD), zakładając, że pakiet dotyczący ochrony 
danych zostanie przyjęty w obecnej postaci, czy może Pan przedstawić swoje poglądy na 
temat ewentualnej organizacji i metod pracy EROD, a także sposobu, w jaki należałoby 
zmienić rozporządzenie 45/2001, aby uwzględnić w nim tę rolę?

EIOD ma obecnie pozycję dojrzałej i skutecznej instytucji, działającej właściwie. Jednym z 
naszych kolejnych dużych wyzwań będzie prawdopodobnie zapewnienie sekretariatu 
przyszłej EROD. Powołanie tego nowego niezależnego organu jest jednym z filarów 
obecnego pakietu dotyczącego ochrony danych.

Ostateczny charakter oraz uprawnienia przewidziane dla tego organu nie są jeszcze 
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całkowicie znane, ale sądzę, że zastąpi on obecną grupę doradczą złożoną z krajowych i 
europejskich organów ochrony danych, dobrze znaną jako Grupa Robocza Art. 29. Odegra on 
ważną rolę w zwiększaniu spójności i współpracy między organami i stanie się kluczowym 
podmiotem w przypadkach transgranicznych.

Jeżeli EIOD zostanie powierzone zadanie zapewnienia sekretariatu EROD, nowy zespół 
inspektorów będzie najpierw musiał zatroszczyć się o odpowiednie zasoby ludzkie, 
logistyczne i finansowe dla tej instytucji. Konieczne będzie wprowadzenie nowych 
dynamicznych metod pracy, których wynikiem będzie skuteczne wsparcie administracyjne 
przy pełnym poszanowaniu autonomii i niezależności EROD (np. stosując zasadę chińskich 
murów) i jednoczesnym zapewnieniu synergii z EIOD. Kluczowe znaczenie będzie miało też 
wykorzystywanie zaawansowanych technologii, w tym wideokonferencji i bezpiecznych 
narzędzi IT w celu wymiany informacji na bieżąco, budowania konsensusu i postępowania z 
konkretnymi przypadkami z zachowaniem bardzo ścisłych terminów. Obecne metody pracy 
oparte na posiedzeniach plenarnych i w podgrupach w Brukseli nie całkowicie odpowiadają 
bowiem przyszłym wyzwaniom stojącym przed tym organem, gdyż selektywność (dotycząca 
przypadków do rozpatrzenia raczej przez EROD niż dwustronnie przez organy ochrony 
danych) i dynamika będą miały podstawowe znaczenie.

Razem z Peterem Hustinxem, moim współpracownikiem, rozpocząłem już dyskusję z 
poprzednim i obecnym przewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29, aby określić najlepsze 
metody pracy umożliwiające skuteczne wspieranie EROD bez zbędnego wywierania wpływu.
Ostateczne rozwiązania zostaną opracowane przy pełnej współpracy kolegów z innych 
krajów.

EIOD musiał już podjąć pewne działania administracyjne, aby dostarczyć EROD stosownych 
zasobów.  W 2013 r. w wieloletnich ramach finansowych (WRF – 2014-2020) umieszczono 
działanie „Powołanie EROD”, co otwiera drogę do przyznawania środków budżetowych na 
nowy Tytuł III „EROD” w budżecie EIOD. W tym roku projekt budżetu dla EIOD na 2015 r. 
przewiduje utworzenie małej grupy zadaniowej (trzy osoby) mającej rozpocząć dyskusje z 
krajowymi organami ochrony danych na temat metod pracy.  Będzie to zalążek sekretariatu, 
w skład którego wejdą urzędnicy UE, nowo zatrudnieni pracownicy i wymieniający się 
rotacyjnie urzędnicy krajowi oddelegowani z organów ochrony danych.

Sądzę, że wszystko to bardzo przyczyni się do powstania jednego europejskiego punktu 
widzenia na temat takich kwestii ochrony danych, jak nadzór, przepływ dużych zbiorów 
danych czy międzynarodowy przepływ danych. Widziane z tej perspektywy rozporządzenie 
45/2001/WE i jego następca oraz przyszłe ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych 
są spójne, pod warunkiem że wyraźnie odróżni się zadania i obowiązki w perspektywie 
średnio- i długoterminowej, ponieważ w perspektywie krótkoterminowej, przed 
przekształceniem rozporządzenia 45/2001, ten instrument prawny może nie wymagać 
istotnych zmian merytorycznych.

Kończąc, chciałbym wyrazić poparcie dla EIOD, niezależnej instytucji zapewniającej 
autonomiczny sekretariat dla całkowicie niezależnej EROD.


