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Audierea candidatului Giovanni BUTTARELLI

- Vă rugăm să descrieți motivele pentru care doriți să ocupați acest post și pentru care 
vă considerați persoana potrivită.

Există trei motive principale pentru care mi-am depus candidatura pentru acest post.
În primul rând, îmi face foarte mare plăcere să lucrez la AEPD. AEPD poate părea o 
instituție mică în comparație cu provocările actuale în ceea ce privește protecția datelor. Cu 
toate acestea, precum David împotriva lui Goliat, AEPD poate ieși victorioasă, cu condiția să 
rămână concentrată pe obiective. Cred că pot avea o contribuție importantă la activitatea 
AEPD, venind cu o mai bună înțelegere a politicilor și a contextelor și constrângerilor 
instituționale, fiind pragmatic și flexibil atunci când este nevoie și cunoscând mai bine 
evoluția noilor tehnologii. Se poate ajunge mai ușor la o cultură a protecției datelor prin 
intermediul convingerii și nu al impunerii și prin asigurarea asumării totale a răspunderii de 
către cei în cauză. Protecția datelor poate fi simplificată și birocrația poate fi redusă în acest 
domeniu prin folosirea unor principii clare, care pot fi ușor înțelese și puse în practică. 
Ocupând în ultimii șase ani funcția de director adjunct al AEPD, consider că am atins un nivel 
de profundă înțelegere a acestor chestiuni și că sunt pregătit să-mi asum un rol de lider de o și 
mai mare responsabilitate, bazat puternic pe cunoștințele mele tehnice în acest domeniu și în 
deplină cooperare cu cele trei instituții UE principale. Cred într-o AEPD complet 
independentă, dar nu ca instituție izolată. Conducerea unui grup de funcționari UE tineri și 
înalt calificați, care se străduiesc să devină un centru de excelență la nivelul UE, îmi dă o 
imensă satisfacție. 

În al doilea rând, pot contribui la îmbunătățirea activității. Cooperarea mai strânsă între 
autoritățile pentru protecția datelor din Europa reprezintă elementul-cheie pentru succesul 
noului cadru legislativ care se discută în prezent în Parlament și Consiliu. După mulți ani de 
activitate intensă și echilibrată în cadrul comunității de protecție a datelor, am câștigat 
încrederea și sprijinul colegilor mei de la nivel național și, prin urmare, pot consolida această 
cooperare și dezvolta un dialog mai eficient cu organizațiile internaționale. Dacă sunt numit în 
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funcția de director, îmi doresc ca sediul AEPD din Strada Montoyer nr. 30 să fie considerat de 
colegii mei de la nivel național casa lor comună pentru protecția datelor în UE. Văd viitorul 
Comitet european pentru protecția datelor ca pe începutul unei întreprinderi comune care 
vizează o mai bună și mai coerentă punere în aplicare a legislației privind protecția datelor în 
întreaga UE. 

În al treilea rând, sunt pasionat de protecția datelor. Protecția datelor este din ce în ce mai 
importantă pentru societatea noastră și consider această nouă numire o ocazie excelentă de a 
contribui la dezvoltarea unor strategii și politici la nivelul UE. Tehnologiile se dezvoltă într-
un mod care le face să fie imprevizibile chiar și pentru cei care le-au conceput; supravegherea 
în masă a devenit problema secolului; volumele mari de date („big data”) și fluxurile 
transfrontaliere de date presupun provocări imense, atât pentru întreprinderi, cât și pentru 
autoritățile de reglementare. Din aceste motive, organul legislativ al UE are în prezent în 
vedere reformarea normelor UE privind protecția datelor, pentru a le adapta la secolul XXI. 
Este un moment istoric, o perioadă caracterizată prin schimbări fără precedent și importantă 
din punct de vedere politic în ceea ce privește protecția datelor și consider că experiența, 
viziunea și pasiunea mea pentru servirea interesului general pot avea o contribuție valoroasă. 

Prin urmare, dacă sunt numit viitorul director ale Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor, mă angajez să fiu un partener de încredere și o autoritate de reglementare vizibilă și 
rezonabilă, asigurând independența instituției, fără a pierde din vedere echilibrul și 
proporționalitatea. Mi-am petrecut toată viața în administrația publică și aș dori să îmi pun 
serviciile la dispoziție din această nouă funcție, aplicând în rolul meu de director al Autorității 
pentru Protecția Datelor aceleași valori esențiale care mi-au călăuzit cariera de funcționar
public: independență, integritate, transparență și pragmatism.

- Vă rugăm să vă prezentați ideile cu privire la sarcina de supraveghere a AEPD. Care 
este concepția dumneavoastră asupra rolului de supraveghere de către AEPD a 
activităților de procesare ale instituțiilor și organismelor UE și cum intenționați să faceți 
uz de prerogativele AEPD de a interveni în scopul asigurării conformității? 

Este extrem de important să ne asigurăm că instituțiile și organismele Uniunii Europene sunt 
primele care demonstrează că respectă în totalitate drepturile fundamentale atunci când 
prelucrează date cu caracter personal. Dacă sunt numit director, vom continua să ne folosim în 
mod treptat competențele pentru a construi o cultură a protecției datelor mai dinamică și 
modernă în instituțiile UE, sporind gradul de sensibilizare și asumarea răspunderii de către 
instituțiile relevante și utilizând competențele oficiale de asigurare a respectării dispozițiilor 
numai ca ultimă soluție, în cazuri de neconformitate gravă, deliberată sau repetată.

Contextul supravegherii de către AEPD are două aspecte specifice: în primul rând, este 
interinstituțional, astfel că AEPD este o instituție complet independentă, dar nu izolată și se 
bazează pe activitatea responsabililor cu protecția datelor (DPO), ca actori-cheie în cele peste 
60 de instituții și organisme UE; în al doilea rând, probabil că activitatea AEPD va crește în 
ceea ce privește bazele de date informatice de mari dimensiuni, domenii care țineau înainte de 
„al treilea pilon”, acte specifice ale Uniunii privind cooperarea polițienească și judiciară. 
Acest lucru implică o responsabilitate sporită de a asigura secretariatul modelelor de 
supervizare coordonată, în colaborare cu autoritățile naționale. Din cauza reducerilor 
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bugetare, AEPD este obligată „să facă mai mult cu mai puține resurse” și, astfel, să devină 
mai selectivă pentru a rămâne eficientă.

La paisprezece ani de la adoptarea Regulamentului, ne apropiem de începutul celui de-al 
treilea mandat al AEPD, iar instituțiile UE sunt obligate prin lege să-și crească nivelul de 
conformitate. Analizele noastre periodice referitoare la conformitate indică o îmbunătățire 
constantă, dar și faptul că se poate face mult mai mult. În ultimii zece ani, AEPD a trecut de la 
o abordare bazată în primul rând pe documente pe suport de hârtie la o abordare mai modernă, 
bazându-se și pe asumarea răspunderii - ideea că responsabilitatea pentru respectarea 
dispozițiilor le revine în primul rând instituțiilor și organismelor UE. Personalul de conducere 
trebuie să ia măsurile necesare și trebuie să fie în măsură să demonstreze conformitatea atunci
când au loc verificări de către AEPD.

Cred într-o abordare selectivă, bazată pe riscuri, în ceea ce privește asigurarea respectării 
dispozițiilor. Ar trebui să avem în vedere acțiuni oficiale de asigurare a respectării 
dispozițiilor în cazurile în care există îngrijorări cauzate de lipsa gravă de angajament și/sau 
de un nivel foarte redus de conformitate. Instrumente precum vizitele, inspecțiile specifice și 
analizele generale bianuale ar putea fi folosite mai bine pentru a indica deficiențe în ceea ce 
privește conformitatea. 

Acest lucru va permite, la rândul său, utilizarea eficientă a competențelor noastre de asigurare 
a respectării dispozițiilor în temeiul regulamentului. Acestea au atât un caracter progresiv, cât 
și un domeniu de aplicare destul de amplu, variind de la consiliere, emiterea de avertismente 
și impunerea de interdicții privind prelucrarea, până la intentarea de acțiuni în fața Curții de 
Justiție. AEPD și-anunțat deja intenția de a utiliza la maxim competențele de asigurare a 
respectării dispozițiilor în cazuri de neconformitate gravă, deliberată sau repetată sau atunci 
când au fost ignorate recomandările ferme. 

În acest sens, deși viitorul Regulamentului (CE) 45/2001 nu se cunoaște în totalitate, trebuie 
să anticipăm viitorul sarcinilor noastre de supraveghere și să asistăm organul legislativ al UE 
în eforturile sale de a moderniza normele. Supravegherea trebuie să fie mai ușor previzibilă și 
mai eficientă, să se bazeze pe orientări și trebuie să se acorde o atenție sporită utilizării noilor 
tehnologii de către instituții, în special tehnologiei de tip cloud computing. Ar trebui 
promovate și susținute în mod activ securitatea sistemelor de date la nivelul UE și rețele ale 
responsabililor cu protecția datelor și coordonatorilor pentru protecția datelor (DPC). 
Intenționez să particip la reuniuni periodice cu persoane din conducerea superioară pentru a 
crește gradul de sensibilizare al acestora și a obține un nou angajament privind înglobarea 
măsurilor eficiente și nebirocratice de protecție a datelor în administrarea curentă.

- Ținând seama de viitorul rol pe care AEPD l-ar putea juca ca secretariat al 
Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), în cazul în care actualul pachet 
referitor la protecția datelor este adoptat sub acest aspect, vă rugăm să vă expuneți 
opinia asupra posibilei organizări a CEPD și a metodelor de lucru, precum și asupra 
modului în care ar trebui modificat Regulamentul 45/2001 pentru a ține seama de acest 
nou rol.

AEPD s-a impus ca o instituție matură și eficientă, bine organizată. Una dintre următoarele 
mari provocări pentru noi va fi, probabil, asigurarea secretariatului viitorului CEPD. 



PE539.688v01-00 4/5 DV\1036786RO.doc

RO

Instituirea acestui nou Comitet independent reprezintă unul dintre elementele de bază ale 
actualului pachet referitor la protecția datelor. 

Caracterul și competențele definitive ale Comitetului nu se cunosc încă în totalitate, dar 
presupunem că acesta va înlocui, probabil, actualul grup consultativ al autorităților naționale 
și europene de protecție a datelor, care formează bine cunoscutul Grup de lucru „articolul 29”. 
Va juca un rol important în consolidarea coordonării și cooperării dintre autorități și va 
deveni, de asemenea, un actor esențial în ceea ce privește cazurile transfrontaliere. 

Dacă AEPD primește sarcina asigurării secretariatului CEPD, noua echipă de supraveghetori 
va trebui, mai întâi, să asigure resurse umane, de logistică și financiare corespunzătoare 
Comitetului. Va fi necesară instituirea unor metode de lucru noi și dinamice, care vor avea ca 
efect un sprijin administrativ eficient, respectându-se în totalitate autonomia și independența 
CEPD (de exemplu „zidul chinezesc”) și asigurând, în același timp, sinergia cu AEPD. 
Utilizarea tehnologiilor avansate va fi, de asemenea, un factor-cheie, inclusiv utilizarea 
sistemelor de videoconferință și a instrumentelor informatice securizate în scopul schimbului 
de informații în timp real, al obținerii consensului și al gestionării cazurilor cu termene foarte 
stricte. Într-adevăr, metodele actuale de lucru bazate pe ședințe plenare și pe reuniuni ale 
subgrupurilor în Bruxelles nu se potrivesc în totalitate cu provocările cu care se va confrunta 
Comitetul în viitor, când selectivitatea (în ceea ce privește cazurile de care trebuie să se ocupe 
mai degrabă CEPD decât autoritățile pentru protecția datelor în mod bilateral) și dinamismul 
vor fi elemente esențiale. 

Împreună cu colegul meu, Peter Hustinx, am inițiat deja discuții cu foștii și actualii președinți 
ai Grupului de lucru „articolul 29”, pentru a identifica cele mai bune metode de lucru în 
vederea sprijinirii în mod eficient a CEPD, fără a exercita o influență necuvenită. Soluțiile 
definitive vor fi stabilite în consens deplin cu colegii de la nivel național.

AEPD a trebuit deja să ia câteva măsuri administrative pentru a oferi Comitetului resurse 
corespunzătoare. În 2013, a fost introdusă în cadrul financiar multianual (CFM 2014-2020) o 
acțiune specifică, „crearea CEPD”, care pregătește terenul pentru viitoarele credite bugetare 
aferente noului Titlu III, „CEPD”, din cadrul bugetului AEPD. Anul acesta, proiectul de buget 
pentru 2015 al AEPD prevede crearea unui mic grup operativ (format din 3 persoane) care va 
avea sarcina de a lansa discuții cu autoritățile naționale pentru protecția datelor cu privire la 
metodele de lucru. Acest grup ar trebui să formeze nucleul secretariatului, alcătuit dintr-o 
combinație de funcționari UE, personal proaspăt recrutat și, prin rotație, funcționari naționali 
detașați de la autoritățile pentru protecția datelor.

Consider că aceste măsuri vor avea o contribuție importantă la obținerea unui „punct de 
vedere european unic” privind chestiuni strategice legate de protecția datelor, cum ar fi 
supravegherea, volumele mari de date („big data”) sau fluxurile internaționale de date. Din 
această perspectivă, Regulamentul 45/2001/CE și cel care îl va înlocui și viitorul Regulament 
general privind protecția datelor sunt compatibile, cu condiția să existe o delimitare clară între 
sarcini și responsabilități, în special pe termen mediu și lung, întrucât, pe termen scurt, înainte 
de reformarea Regulamentului 45/2001, e posibil ca acest instrument să nu necesite modificări 
majore de fond. 

În concluzie, aș dori să susțin asigurarea de către AEPD, ca instituție independentă, a unui 
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secretariat autonom pentru un CEPD complet independent. 


