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Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Segunda-feira, 20 de outubro de 2014, das 19.00 às 22.30
Parlamento Europeu 
ESTRASBURGO

Audição do candidato Giovanni BUTTARELLI

- Poderia, por favor, descrever as razões da sua candidatura ao lugar e porque é que se 
considera qualificado para o mesmo?

Existem fundamentalmente três razões para a minha candidatura a este cargo.
Em primeiro lugar, porque adoro trabalhar na AEPD. A AEPD pode parecer muito 
pequena quando comparada com os atuais desafios à proteção de dados. Contudo, tal como 
David contra Golias, a AEPD pode vencer, desde que se mantenha focada. Julgo poder dar 
um contributo importante para a AEPD, assegurando uma melhor compreensão das políticas e 
dos contextos e restrições institucionais, sendo pragmático e flexível quando necessário e 
mais consciente da evolução das novas tecnologias. A cultura da proteção de dados pode ser 
mais bem alcançada utilizando a persuasão em vez da imposição, e assegurando a 
responsabilidade daqueles envolvidos. A proteção de dados pode ser facilitada e 
desburocratizada, através da utilização de princípios claros que possam ser facilmente 
compreendidos e colocados em prática. Tendo trabalhado como Autoridade Adjunta nos 
últimos seis anos, julgo ter desenvolvido uma compreensão mais profunda sobre estes 
assuntos e entendo estar preparado para dar um passo em frente no meu papel de liderança, 
intimamente apoiado no meu conhecimento técnico desta matéria e em total cooperação com 
as três principais instituições da UE. Acredito numa AEPD completamente independente, mas 
não enquanto instituição isolada. Tenho a maior satisfação em liderar um grupo de jovens 
funcionários da UE, altamente qualificados, que estão empenhados em tornar-se num centro 
de excelência a nível da UE.

Em segundo lugar, porque posso ajudar a fazer melhor. Uma cooperação mais próxima 
entre as autoridades de proteção de dados na Europa é fundamental para o sucesso do novo 
quadro legal que se encontra presentemente em discussão no Parlamento e no Conselho. 
Ganhei a confiança e o apoio dos meus colegas nacionais após muitos anos de trabalho 
intenso e ponderado na comunidade de proteção de dados, pelo que posso ajudar a reforçar 
esta cooperação e a desenvolver um diálogo mais eficaz com as organizações internacionais. 
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Se for nomeado Supervisor, gostaria que as instalações da AEPD na Rue Montoyer 30 fossem 
vistas pelos colegas nacionais como a sua casa comum para a proteção de dados na UE. Vejo 
o futuro Comité Europeu para a Proteção de Dados como o início de uma empresa comum
destinada a alcançar uma aplicação melhor e mais consistente da legislação de proteção de 
dados em toda a UE.

Em terceiro lugar, porque sou apaixonado pela proteção de dados. A proteção de dados é 
cada vez mais importante para as nossas sociedades e vejo esta nomeação como uma 
excelente oportunidade para contribuir para o desenvolvimento de estratégias e de políticas a 
nível da UE. As tecnologias estão a desenvolver-se de tal modo que se tornaram 
imprevisíveis, até mesmo para os seus próprios criadores; a vigilância massiva tornou-se no 
tema do século; o Big Data e os fluxos de dados transfronteiriços apresentam grandes desafios 
tanto para as empresas, como para as entidades reguladoras. É por estas razões que o 
legislador da UE está neste momento a considerar a reforma das regras de proteção de dados 
da UE, tornando-as adequadas ao século XXI. É um momento histórico, um período de 
mudança sem precedentes e de importância política para a proteção de dados, e acredito que a 
minha experiência, visão e paixão pelo serviço em nome do bem comum pode ser um 
contributo valioso.

Por isso, se for nomeado como a próxima Autoridade Europeia para a proteção de dados, 
comprometo-me a ser um parceiro fidedigno e um regulador visível e razoável, assegurando a 
independência da instituição, sem perder de vista o equilíbrio e a proporcionalidade. Passei 
toda a minha vida no serviço público e gostaria de trabalhar nesta nova posição, aplicando ao 
papel de Autoridade Europeia de Proteção de Dados os mesmos valores basilares que têm 
vindo a guiar a minha carreira como funcionário público: independência, integridade, 
transparência e pragmatismo.

- Poderia apresentar as suas ideias sobre a função supervisora da AEPD? Como encara 
o papel da AEPD de supervisão das atividades de tratamento de dados pelas instituições 
ou órgãos da UE e como tenciona fazer uso dos poderes de intervenção da AEPD para 
obrigar ao cumprimento das disposições? 

É de vital importância garantir que as instituições e os órgãos da UE sejam líderes na 
demonstração do total respeito pelos direitos fundamentais, no âmbito do tratamento de dados 
pessoais. Se for nomeado como Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, continuarei a 
utilizar gradualmente os nossos poderes para construir nas instituições da UE uma cultura de 
"proteção de dados" mais dinâmica e moderna, desenvolvendo a sensibilização, aumentando a 
responsabilização das instituições relevantes e utilizando os poderes efetivos de aplicação da 
legislação apenas como último recurso, em casos graves, deliberados e repetidos de não 
cumprimento das disposições.

O contexto da supervisão pela AEPD tem dois aspetos específicos: em primeiro lugar, é 
interinstitucional, pelo que a AEPD é uma instituição completamente independente, mas não 
está isolada, e confia no trabalho dos delegados de proteção de dados (Data Protection 
Officers - DPO) como atores principais nas mais de 60 instituições e órgãos da UE. Em 
segundo lugar, o trabalho da AEPD irá provavelmente aumentar no que respeita à grande 
dimensão das bases de dados de TI, anteriormente áreas do "terceiro pilar", leis específicas 
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sobre a cooperação policial e judicial da União. Isto implica uma responsabilidade crescente: 
a de facultar ao secretariado os modelos de supervisão coordenados, em cooperação com as 
autoridades nacionais. Devido aos cortes orçamentais, a AEPD é obrigada a “fazer mais com 
menos” e a tornar-se mais seletiva para continuar eficaz.

Catorze anos após a adoção do Regulamento, aproximamo-nos do início do terceiro mandato 
da AEPD e a lei exige que as instituições da UE aumentem o grau de cumprimento das 
disposições. Os nossos inquéritos regulares sobre o cumprimento das disposições têm 
revelado uma melhoria progressiva, mas também uma margem considerável para 
aperfeiçoamentos. Nos últimos dez anos, a AEPD mudou de uma abordagem 
maioritariamente baseada em papel para uma abordagem mais moderna, também assente na 
responsabilização - a ideia de que a responsabilidade pelo cumprimento das disposições 
reside em primeira linha nas próprias instituições e nos órgãos da UE. Os administradores têm 
de tomar as medidas necessárias e devem ser capazes de demonstrar o cumprimento das 
disposições quando a AEPD efetua fiscalizações.  

Acredito numa abordagem da fiscalização da aplicação das normas mais seletiva e baseada no 
risco. Devemos direcionar as ações de fiscalização formais para onde existirem preocupações 
devido a uma séria falta de empenho e/ou ao cumprimento deficiente das disposições. 
Ferramentas como as visitas, as inspeções direcionadas e os inquéritos gerais bianuais 
poderão ser mais bem utilizadas para indicar atalhos, no que respeita ao cumprimento das 
normas.

Isto, por sua vez, permitirá uma utilização mais eficaz dos nossos poderes de execução ao 
abrigo do novo Regulamento. São ambos progressivos quanto à natureza e relativamente 
amplos quanto à finalidade, variando entre a consultoria, a emissão de avisos e a proibição de 
tratamentos de dados, e entre a tomada de medidas junto do Tribunal de Justiça. A AEPD já 
anunciou a sua intenção de utilizar plenamente os poderes de execução nos casos de 
incumprimento grave, deliberado ou repetido, ou quando tenham sido ignoradas 
recomendações firmes.

A este respeito, apesar de o futuro Regulamento (CE) n.º 45/2001 não ser totalmente 
conhecido, é necessário antecipar o futuro das nossas tarefas de supervisão e apoiar o 
legislador da UE na melhor modernização das regras. A supervisão tem de ser mais previsível 
e eficaz, baseada em orientações e deverá ser dada uma maior atenção ao uso das novas 
tecnologias pelas instituições, em especial quanto à computação em nuvem (cloud 
computing). A segurança dos sistemas de dados a nível da UE e as redes com os DPO e com 
os Coordenadores de Proteção de Dados (Data Protection Coordinators - DPC) devem ser 
promovidas e ativamente apoiadas. Tenciono encontrar-me regularmente com os quadros 
superiores das organizações para aumentar a sua consciência e para obter um compromisso 
renovado, com vista à inclusão eficiente e desburocratizada da proteção de dados como parte 
da gestão corrente.

- Tendo em conta o futuro papel que a AEPD poderá desempenhar enquanto
secretariado do Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD), caso seja adotado o 
atual pacote de proteção de dados nesta matéria, poderia exprimir o seu ponto de vista 
sobre a possível organização do CEPD e sobre os métodos de trabalho, assim como 
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referir em que medida o Regulamento (CE) n.º 45/2001 deve ser alterado a fim de ter em 
conta este novo papel?

Hoje em dia, a AEPD é considerada como uma instituição sólida, eficaz e com um bom 
funcionamento. Um dos nossos próximos maiores desafios será provavelmente o secretariado 
do futuro CEPD. A constituição deste Comité novo e independente é um dos pilares do atual 
pacote de proteção de dados.

A natureza última e os poderes deste Comité ainda não são totalmente conhecidos, apesar de 
assumirmos que provavelmente irá substituir o atual grupo consultivo de autoridades de 
proteção de dados nacionais europeias, o conhecido "Grupo do Artigo 29.º". Irá desempenhar 
um papel importante no aumento da consistência e da cooperação entre as autoridades e será 
também uma peça chave nos casos transfronteiriços.

Se for confiado à AEPD o secretariado do CEPD, a nova equipa de supervisores terá de 
assegurar a este Comité os devidos recursos humanos, logísticos e financeiros. Será 
necessário colocar em prática novos e mais dinâmicos métodos de trabalho, que resultarão 
num apoio administrativo eficaz, com respeito absoluto pela autonomia e pela independência 
do CEPD (ex. Chinese walls), enquanto se assegura a sinergia com a AEPD. Também será 
essencial a utilização de tecnologias modernas, incluindo o uso de sistemas de 
videoconferência e de ferramentas seguras de TI para a troca de informação em tempo real, 
construindo consensos e gerindo os casos com prazos muito apertados. De facto, os atuais 
métodos de trabalho baseados em reuniões plenárias e em subgrupos em Bruxelas não se 
adequam totalmente aos futuros desafios do Comité, onde serão fundamentais a seletividade 
(dos casos a serem tratados pelo CEPD, e não bilateralmente entre as autoridades de proteção 
de dados) e o dinamismo.

Juntamente com o meu colega Peter Hustinx, já iniciei discussões com o anterior e com o 
atual presidente do Grupo do Artigo 29.º, para identificar os melhores métodos de trabalho, 
com vista a apoiar eficazmente o CEPD, sem exercer uma influência indevida. As soluções 
finais serão estabelecidas por unanimidade com os colegas nacionais.

A AEPD já teve de tomar algumas medidas administrativas para garantir os recursos 
adequados ao Comité. Em 2013, foi incluída a ação específica "Criação do CEPD" no Quadro 
Financeiro Plurianual (QFP 2014-2020) que estabelece o caminho para as futuras dotações 
orçamentais no novo título III "CEPD" no orçamento da AEPD. Este ano, o orçamento 
provisório da AEPD para 2015 prevê a criação de um pequeno grupo de trabalho (três 
pessoas), ao qual será confiada a tarefa de lançar a discussão com as autoridades nacionais de 
proteção de dados sobre os métodos de trabalho. Este deverá formar o núcleo do secretariado, 
formado por funcionários da UE, agentes recentemente contratados e funcionários nacionais 
destacados das autoridades de proteção de dados em regime rotativo.

Acredito que estes preparativos serão um grande contributo para uma "Europa a uma só voz" 
relativamente às questões estratégicas em matéria de proteção de dados, tais como a 
vigilância, o Big Data ou os fluxos de dados internacionais. Nesta perspetiva, o Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, e o seu sucessor, e o Regulamento geral sobre a proteção de dados são 
compatíveis, desde que haja uma clara distinção entre as tarefas e as responsabilidades, 
sobretudo a médio e a longo prazo, já que a curto prazo, antes da reformulação do 
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Regulamento (CE) n.º 45/2001, este instrumento legal não parece carecer de alterações 
substantivas de grande monta.

Em conclusão, gostaria de apoiar a AEPD, enquanto instituição independente, garantindo um
secretariado autónomo a um CEPD totalmente independente.


