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EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pondelok 20. októbra 2014 od 19.00 do 22.30 h
v Európskom parlamente 

ŠTRASBURG

Vypočutie kandidáta Giovanniho BUTTARELLIHO

- Mohli by ste, prosím, opísať dôvody, prečo ste sa prihlásili na túto pozíciu a prečo sa 
považujete na túto pozíciu za vhodného?

O túto pozíciu sa uchádzam z troch hlavných dôvodov.
Po prvé, pretože prácu v úrade EDPS mám veľmi rád. EDPS sa môže zdať veľmi malý v 
porovnaní s dnešnými výzvami v oblasti ochrany údajov. Tak ako Dávid proti Goliášovi však 
môže byť úspešný, ak bude mať naďalej jasný cieľ. Podľa môjho názoru môžem hodnotne 
prispieť k činnosti EDPS tým, že lepšie chápem politiky a inštitucionálne súvislosti a 
obmedzenia, v prípade potreby viem byť pragmatický i flexibilný a som lepšie informovaný o 
vývoji nových technológií. Kultúru ochrany údajov možno dosiahnuť skôr presviedčaním než 
nariaďovaním a tiež zaistením plnej zodpovednosti príslušných zúčastnených strán. Ochrana 
údajov sa dá zjednodušiťa čiastočne zbaviť byrokracie uplatňovaním jasných zásad, ktoré 
možno ľahko pochopiť a zaviesť do praxe. Domnievam sa, že za uplynulých šesť rokov 
pôsobenia vo funkcii asistenta dozorného úradníka sa mi podarilo dôkladne porozumieť týmto 
otázkam a som pripravený prevziať vyššiu vedúcu úlohu, pevne sa opierajúc o moje odborné 
znalosti danej tematiky a v plnej spolupráci s troma hlavnými inštitúciami EÚ. Verím v úplnú 
nezávislosť EDPS, ale nie ako izolovanej inštitúcie. Vedenie skupiny mladých a 
vysokokvalifikovaných úradníkov EÚ, ktorí sa snažia stať centrom excelentnosti na úrovni 
EÚ, ma mimoriadne napĺňa. 

Po druhé, pretože môžem pomôcť dosiahnuť lepšie výsledky. Užšia spolupráca medzi 
orgánmi pre ochranu údajov v Európe je kľúčom k úspechu nového právneho rámca, o 
ktorom sa v súčasnosti diskutuje v Parlamente a Rade. Po mnohých rokoch intenzívnej a 
vyváženej práce v spoločenstve zaoberajúcom sa ochranou údajov som získal dôveru a 
podporu kolegov pôsobiacich na vnútroštátnej úrovni, takže môžem pomôcť posilniť túto 
spoluprácu a rozvíjať účinnejší dialóg s medzinárodnými organizáciami.  Ak budem 
vymenovaný za dozorného úradníka, budem si priať, aby moji kolegovia z jednotlivých 
členských štátov považovali priestory EDPS na Rue Montoyer 30 vo väčšej miere za svoje 
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spoločné centrum EÚ na ochranu údajov. Budúci Európsky výbor pre ochranu údajov 
vnímam ako začiatok spoločného pôsobenia zameraného na dosiahnutie lepšieho a 
jednotnejšieho uplatňovania právnych predpisov na ochranu údajov v celej EÚ. 

Po tretie, pretože ochrane údajov sa venujem so zanietením. Ochrana údajov je pre naše 
spoločnosti čoraz dôležitejšia a ja toto nové vymenovanie považujem za výbornú príležitosť 
prispieť k rozvoju stratégií a politík na úrovni EÚ. Technológie sa vyvíjajú takým spôsobom, 
že sa stávajú nepredvídateľnými dokonca aj pre svojich vlastných vývojárov, rozsiahly 
dohľad sa stal otázkou storočia a veľké dáta a cezhraničné toky údajov predstavujú obrovské 
výzvy pre podniky i regulačné orgány. Z týchto dôvodov zákonodarca EÚ v súčasnosti 
zvažuje reformu pravidiel EÚ na ochranu údajov, aby ich prispôsobil potrebám 21. storočia. 
Ide o historickú chvíľu, obdobie bezprecedentnej zmeny a politického významu pre ochranu 
údajov a domnievam sa, že moje skúsenosti, vízia a zanietenosť pre službu vo všeobecnom 
záujme môžu byť hodnotným prínosom.  

Preto sa zaväzujem, že v prípade vymenovania za budúceho európskeho dozorného úradníka 
pre ochranu údajov budem spoľahlivým partnerom a viditeľným a rozvážnym regulátorom, 
ktorý zabezpečí nezávislosť inštitúcie bez toho, aby stratil zo zreteľa rovnováhu a 
proporcionalitu. Celý život som pôsobil vo verejnej správe a teraz by som rád slúžil v tejto 
novej pozícii, pričom by som v úlohe dozorného úradníka pre ochranu údajov uplatňoval 
rovnaké kľúčové hodnoty, aké usmerňovali moju kariéru zamestnanca verejnej správy: 
nezávislosť, morálna zásadovosť, transparentnosť a pragmatizmus.

- Mohli by ste vyjadriť svoje predstavy o úlohe EDPS pri vykonávaní dozoru? Ako si 
predstavujete úlohu EDPS pri vykonávaní dozoru nad činnosťami spracovávania 
údajov v inštitúciách a orgánoch EÚ a ako máte v úmysle využívať právomoci EDPS na 
zasahovanie s cieľom zabezpečiť súlad s predpismi? 

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby inštitúcie a orgány Európskej únie boli vzorom, 
pokiaľ ide o plné dodržiavanie základných práv pri spracúvaní osobných údajov. Ak budem 
vymenovaný za dozorného úradníka, budeme naďalej postupne využívať svoje právomoci na 
vybudovanie dynamickejšej a modernejšej kultúry ochrany údajov v inštitúciách EÚ, budeme 
zvyšovať povedomie, posilňovať zodpovednosť príslušných inštitúcií a formálne právomoci 
na presadzovanie práva budeme využívať len ako poslednú možnosťv prípadoch závažného, 
úmyselného alebo opakovaného nedodržiavania predpisov.

Vykonávanie dozoru zo strany EDPS má dva špecifické aspekty: po prvé, má 
medziinštitucionálny charakter, takže EDPS je úplne nezávislá, ale nie izolovaná inštitúcia, a 
opiera sa o prácu úradníkov pre ochranu údajov ako kľúčových aktérov vo viac než 60 
inštitúciách a orgánoch EÚ.  Po druhé, objem práce EDPS sa pravdepodobne zvýši, čo sa týka 
rozsiahlych databáz IT, oblastí niekdajšieho tretieho piliera a osobitných aktov Únie 
týkajúcich sa policajnej a justičnej spolupráce. To so sebou prináša čoraz väčšiu 
zodpovednosť za poskytnutie modelov koordinovaného dozoru sekretariátu v spolupráci s 
vnútroštátnymi orgánmi.  Kvôli škrtom v rozpočte je EDPS nútený za menej urobiť viac, a tak 
sa stať selektívnejším, ak chce naďalej ostať účinný.

Štrnásť rokov po prijatí nariadenia sa blížime k začiatku tretieho mandátu EDPS a právne 
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predpisy vyžadujú, aby inštitúcie EÚ  zvýšili mieru dodržiavania predpisov.  Naše pravidelné 
prieskumy v oblasti dodržiavania súladu preukázali neustále zlepšovanie, ale aj značný 
priestor na ďalší pokrok.  Za uplynulých desať rokov EDPS pokročil od prístupu založeného 
prevažne na dokumentoch v papierovej forme k modernejšiemu prístupu, ktorý stavia aj na 
zodpovednosti –  myšlienke, že zodpovednosť za dodržiavanie nesú v prvom rade samotné 
inštitúcie a orgány EÚ. Vedúci pracovníci musia prijať nevyhnutné opatrenia a byť schopní 
preukázať súlad v prípade kontroly zo strany EDPS.  

Verím v selektívny prístup k presadzovaniu založený na riziku. Mali by sme sa zamerať na 
opatrenia formálneho presadzovania, ak panujú obavy kvôli vážnemu nedostatku 
angažovanosti a/alebo veľmi zlým výsledkom, čo sa týka dodržiavania. S cieľom poukázať na 
nedostatky v súvislosti s dodržiavaním súladu by sa mohli lepšie využívať nástroje ako 
návštevy, cielené inšpekcie a polročné všeobecné prieskumy. 

To nám zas umožní účinne využívať právomoci na presadzovanie práva, ktoré vyplývajú z 
tohto nariadenia.  Tieto právomoci majú progresívny charakter a pomerne široký rozsah 
pôsobnosti, a to od poskytovania poradenstva, vydávania varovaní a uvaľovania zákazov na 
spracúvanie až po začatie konaní pred Súdnym dvorom. EDPS už oznámil, že v prípadoch 
závažného, úmyselného či opakovaného nedodržania súladu alebo ignorovania dôrazného 
odporúčania plánuje v plnom rozsahu využiť právomoci na presadzovanie. 

V tejto súvislosti musíme napriek tomu, že budúcnosť nariadenia (ES) č. 45/2001 nie je 
celkom jasná, predvídať naše budúce úlohy v oblasti dozoru a pomáhať zákonodarcovi EÚ pri 
lepšej modernizácii pravidiel.  Dozor musí byť predvídateľnejší a účinnejší, musí vychádzať z 
usmernení, pričom väčšiu pozornosť treba venovať tomu, ako inštitúcie používajú nové 
technológie, najmä cloud computing.  Mala by sa presadzovať a aktívne podporovať 
bezpečnosť dátových systémov na úrovni EÚ a siete zahŕňajúce úradníkov a koordinátorov 
pre ochranu údajov. Mám v úmysle pravidelne sa stretávať s vyššími riadiacimi pracovníkmi 
s cieľom zvýšiť ich povedomie a získať od nich opätovný záväzok, že efektívnu a 
nebyrokratickú ochranu údajov začlenia do každodennej správy.

- Vzhľadom na budúcu úlohu, ktorú môže úrad EDPS zohrávať ako sekretariát 
Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) v prípade, že bude v tomto zmysle 
prijatý súčasný balík opatrení v oblasti ochrany údajov, mohli by ste vyjadriť svoj 
názor na prípadnú organizáciu EDPB a pracovné metódy, ako aj na to, ako treba 
zmeniť nariadenie 45/2001 s cieľom zohľadniť túto novú úlohu?

EDPS si vybudoval pozíciu vyzretej a dobre fungujúcej inštitúcie. Jednou z našich 
nasledujúcich veľkých výziev bude pravdepodobne zabezpečenie sekretariátu budúceho 
Európskeho výboru pre ochranu údajov. Zriadenie tohto nového nezávislého výboru patrí k 
pilierom súčasného balíka opatrení v oblasti ochrany údajov. 

Konečná podoba a právomoci výboru ešte nie sú úplne známe, ale predpokladáme, že nahradí 
súčasnú poradnú skupinu vnútroštátnych a európskych orgánov pre ochranu údajov, ktorá je 
súčasťou známej pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29. Bude hrať významnú úlohu 
pri posilňovaní súdržnosti a spolupráce medzi orgánmi a stane sa tiež kľúčovým aktérom, 
pokiaľ ide o cezhraničné prípady.  
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Ak bude EDPS poverený zabezpečením sekretariátu pre Európsky výbor pre ochranu údajov, 
nová skupina inšpektorov bude musieť najprv pre výbor zaistiť primerané ľudské, logistické a 
finančné zdroje. Bude nutné zaviesť nové dynamické pracovné metódy, ktoré povedú k 
účinnej administratívnej podpore pri plnom rešpektovaní autonómie a nezávislosti výboru 
(napr. čínske múry) a súčasnom zabezpečení synergie s EDPS. Kľúčové bude aj využívanie 
vyspelých technológií vrátane videokonferenčných systémov a bezpečných nástrojov IT na 
výmenu informácií v reálnom čase, dosiahnutie konsenzu a vybavovanie prípadov s veľmi 
prísnymi lehotami. Súčasné pracovné metódy založené na plenárnych zasadnutiach a 
schôdzach podskupín v Bruseli skutočne nie sú najvhodnejšie vzhľadom na budúce výzvy pre 
výbor, pre ktorý bude rozhodujúca selektivita (čo sa týka prípadov, ktoré sa majú riešiť skôr 
zo strany výboru než dvojstranne medzi orgánmi pre ochranu údajov) a dynamickosť. 

V spolupráci s kolegom Petrom Hustinxom som už začal diskusie s predošlým a súčasným 
predsedom pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, aby sme určili najlepšie pracovné 
metódy na účinnú podporu Európskeho výboru pre ochranu údajov bez toho, aby sme naň 
mali neprimeraný vplyv. Konečné riešenia stanovíme v plnej zhode s kolegami na 
vnútroštátnej úrovni.

EDPS už musel podniknúť určité administratívne kroky s cieľom poskytnúť výboru náležité 
zdroje.  V roku 2013 sa do viacročného finančného rámca (VFR 2014 – 2020) začlenilo 
osobitné opatrenie nazvané Vytvorenie Európskeho výboru pre ochranu údajov, ktoré 
pripravuje pôdu na budúce vyčleňovanie rozpočtových prostriedkov pre novú hlavu III s 
názvom Európsky výbor pre ochranu údajov v rozpočte EDPS. Tento rok sa v návrhu 
rozpočtu na rok 2015 počíta so zriadením malej osobitnej skupiny (traja členovia), ktorá bude 
poverená úlohou začať s vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov diskusie o pracovných 
metódach.  Tá by mala tvoriť jadro sekretariátu zloženého z rôznych úradníkov EÚ, novo 
prijatých pracovníkov a rotujúcich národných úradníkov vyslaných orgánmi pre ochranu 
údajov.

Domnievam sa, že tieto opatrenia výrazne prispejú k dosiahnutiu jednotného európskeho 
postoja k strategickým otázkam ochrany údajov, ako je dohľad, veľké dáta alebo 
medzinárodné toky údajov. Nariadenie č. 45/2001/ES, následné nariadenie a budúce 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov sú z tohto pohľadu zlučiteľné za predpokladu, že sa 
bude jasne rozlišovať medzi úlohami a povinnosťami najmä v strednodobom a dlhodobom 
horizonte, pretože z krátkodobého hľadiska – pred prepracovaním nariadenia č. 45/2001/ES –
si tento právny nástroj možno nebude vyžadovať zásadné zmeny. 

Na záver by som rád podporil EDPS ako nezávislú inštitúciu zabezpečujúcu autonómny 
sekretariát pre plne nezávislý Európsky výbor pre ochranu údajov. 


