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EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Ponedeljek, 20. oktobra 2014, od 19.00 do 22.30
v Evropskem parlamentu

STRASBOURG

Predstavitev kandidata Giovannija BUTTARELLIJA

– Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto in zakaj menite, da ste primerni zanj?

Na to delovno mesto sem se prijavil iz treh razlogov.
Prvič, ker zelo rad opravljam delo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov 
(ENVP). Na prvi pogled utegne biti ta precej nemočen glede na današnje izzive na področju 
varstva podatkov. Vendar pa jih lahko premaga, kot je David Goljata, če pri tem vztraja. 
Menim, da je lahko moj prispevek na tem položaju dragocen, saj bi s svojo pragmatičnostjo in 
po potrebi prožnostjo ter s prispevanjem k boljšemu poznavanju razvoja novih tehnologij 
zagotovil boljše razumevanje politik ter institucionalnega okvira in omejitev. Kulturo varstva 
podatkov je mogoče lažje doseči s prepričevanjem kot z ukazovanjem ter tako, da se zagotovi 
popolna odgovornost tistih, ki s podatki ravnajo. Varstvo podatkov je lahko tudi enostavneje 
in manj birokratsko, če uporabimo jasna načela, ki jih je mogoče preprosto razumeti in 
izvajati v praksi. Prepričan sem, da sem se v zadnjih šestih letih kot pomočnik nadzornika 
temeljito seznanil s temi vprašanji in sem pripravljen za napredovanje na vodstveno vlogo, pri 
opravljanju katere se bom vztrajno opiral na svoje tehnično znanje s tega področja in dejavno 
sodeloval s tremi glavnimi institucijami EU. Verjamem v popolno neodvisnost ENVP, ki pa 
ni izolirana institucija. V veliko zadovoljstvo mi je voditi skupino mladih visokokvalificiranih 
uradnikov EU, ki si prizadevajo za to, da bi postali središče odličnosti na ravni EU. 

Drugič, ker lahko pripomorem k boljšim rezultatom delovanja. Za uspeh novega 
zakonodajnega okvira, o katerem trenutno razpravljajo v Parlamentu in Svetu, je poglavitno 
tesnejše sodelovanje med organi za varstvo podatkov v Evropi. Pri večletnem intenzivnem in 
uravnoteženem delu na področju varstva podatkov sem pridobil zaupanje in podporo 
nacionalnih kolegov, s čimer lahko pomagam okrepiti to sodelovanje in razviti učinkovitejši 
dialog z mednarodnimi organizacijami. Če bom imenovan za nadzornika, si bom prizadeval, 
da bodo moji nacionalni kolegi prostore nadzornika na Rue Montoyer 30 čedalje bolj dojemali 
kot skupno hišo EU za varstvo podatkov. Po mojem mnenju je prihodnji Evropski odbor za 
varstvo podatkov začetek skupnega projekta za boljšo in skladnejšo uporabo zakonodaje o 
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varstvu podatkov v vsej EU. 

Tretjič, ker si vneto prizadevam za varstvo podatkov. Varstvo podatkov je vse 
pomembnejše za našo družbo in imenovanje novega nadzornika je zame odlična priložnost, da 
prispevam k razvoju strategij in politik na ravni EU. Tehnologije se razvijajo tako, da so vse 
bolj nepredvidljive, celo za njihove izumitelje; množičen nadzor je postalo glavno vprašanje 
tega stoletja. „Veliki podatki“ in čezmejni podatkovni tokovi so velik izziv za podjetja in 
regulativne organe. Zato zakonodajalec EU razmišlja o reformi predpisov EU o varstvu 
podatkov, da bodo ti primerni za 21. stoletje. Gre za zgodovinski trenutek, saj še ni bilo takih 
sprememb na področju varstva podatkov, prav tako to področje še nikoli doslej ni bilo tako 
politično pomembno. Menim, da lahko s svojimi izkušnjami, vizijo in zavzetim delovanjem  
za skupno dobro mnogo prispevam na tem področju. 

Če bom torej imenovan na mesto naslednjega Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, se 
zavezujem, da bom zanesljiv partner ter opazen in razumen regulativni organ, ki bo 
zagotavljal neodvisnost te institucije in ne bo pozabil upoštevati uravnoteženosti in 
sorazmernosti. Vse svoje življenje opravljam javno službo, sedaj pa bi želel javnosti služiti 
kot novi nadzornik za varstvo podatkov, kjer se bom ravnal po istih temeljnih vrednotah kot v 
svoji karieri v javni upravi, ki so: neodvisnost, integriteta, preglednost in pragmatičnost.

– Kako si predstavljate nadzorno delo ENVP? Kako si predstavljate vlogo ENVP pri 
nadzoru obdelave podatkov v institucijah in telesih EU in kako nameravate uporabiti 
pristojnosti ukrepanja ENVP za zagotovitev skladnosti? 

Nadvse pomembno je zagotoviti, da bodo institucije in organi Evropske unije prevzeli vodilno 
vlogo in bodo zgled popolnega spoštovanja temeljnih pravic pri obdelavi osebnih podatkov. 
Če bom imenovan za nadzornika, bomo še naprej postopoma uporabljali svoja pooblastila za 
vzpostavitev bolj dinamične in moderne kulture na področju varstva podatkov v institucijah 
EU, ozaveščali in krepili prevzemanje odgovornosti v posameznih institucijah, uradna 
izvršilna pooblastila pa bomo uporabljali le v skrajni sili, in sicer v primeru hudih, namernih 
ali ponavljajočih se kršitvah.

Okvir nadzora, ki ga opravlja ENVP, ima dva posebna vidika: kot prvo gre za 
medinstitucionalni okvir, ENVP je torej popolnoma neodvisen organ, vendar ni izolirana
institucija, pri delu pa mu pomagajo uradne osebe za varstvo podatkov kot glavni akterji v več 
kot 60 institucijah in organih EU. Kot drugo se bo obseg njegovega dela verjetno povečal 
glede na velik obseg elektronskih podatkovnih zbirk, kar je področje nekdanjega „tretjega 
stebra“, in glede na posebne ukrepe Unije na področju policijskega in pravosodnega 
sodelovanja. Zato je odgovornost, da se zagotovi sekretariat z usklajenimi nadzornimi modeli 
ob sodelovanju nacionalnih organov, še večja. Zaradi zmanjšanja proračuna mora ENVP z 
manj sredstvi storiti več, torej mora biti bolj selektiven, da bo še naprej deloval učinkovito.

Institucije EU morajo po zakonu zdaj, ko je minilo že 14 let od sprejetja uredbe in se bo 
kmalu začel tretji mandat nadzornika, povečati raven skladnosti. Pri naših rednih pregledih 
skladnosti se je izkazalo, da se stanje stalno izboljšuje, še vedno pa je mogoče storiti precej 
več. ENVP je v zadnjih desetih letih prešel s pretežno papirnega pristopa na modernejši 
pristop, ki tudi temelji na odgovornosti – gre za idejo, da so institucije in organi EU sami v 
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prvi vrsti odgovorni za skladnost. Vodstveni delavci morajo sprejeti potrebne ukrepe in biti 
zmožni dokazati skladnost v primeru, da nadzornik pri njih izvede pregled.  

Menim, da je treba pri izvrševanju uporabiti selektiven pristop na podlagi tveganja. Uradne 
izvršilne ukrepe bi morali sprejemati v primerih, ko je veliko premalo pripravljenosti za 
ustrezno ravnanje oziroma so evidence o skladnosti slabe. Sredstva, kot so obiski, ciljni 
inšpekcijski pregledi in polletne splošne raziskave, bi bilo mogoče bolje uporabiti za 
ugotavljanje pomanjkljive skladnosti. 

To bo namreč omogočilo učinkovito uporabo izvršilnih pooblastil v skladu z uredbo, ki so 
progresivne narave in imajo razmeroma širok obseg, in sicer zajemajo vse od svetovanja, 
opozarjanja, uvedbe prepovedi obdelave do sprožanja postopkov pred Sodiščem. ENVP je že 
napovedal, da namerava ta pooblastila v celoti uporabiti v primerih hude, namerne in 
ponavljajoče se neskladnosti ali neupoštevanja utemeljenega nasveta. 

Kljub temu, da prihodnost Uredbe (ES) 45/2001 ni popolnoma gotova, je treba predvideti 
naše nadzorne naloge v prihodnje in zakonodajalcu EU pomagati pri posodobitvi predpisov.
Nadzor mora biti predvidljivejši in učinkovitejši ter temeljiti na smernicah, več pozornosti pa 
je treba nameniti tudi uporabi novih tehnologij v institucijah, zlasti računalništva v oblaku. 
Varstvo podatkovnih sistemov na ravni EU in mreže uradnih oseb in koordinatorjev za 
varstvo podatkov bi bilo treba spodbujati in dejavno podpirati. Nameravam se redno sestajati 
z višjim vodstvom in ga ozaveščati ter ga vedno znova opominjati na zavezo, da mora biti 
učinkovito in nebirokratsko varstvo podatkov del vsakodnevnega administrativnega dela.

– Ob upoštevanju vloge, ki bi jo ENVP lahko imel v prihodnosti kot sekretariat 
Evropskega odbora za varstvo podatkov, če bo sedanji sveženj ukrepov za varstvo 
podatkov na tej točki sprejet, ali lahko pojasnite, kako si zamišljate organizacijo in 
delovne metode Evropskega odbora za varstvo podatkov ter kako bi bilo treba po vašem 
mnenju spremeniti Uredbo (ES) št. 45/2001, da bo ta nova vloga upoštevana?

ENVP se je uveljavil kot zrela in učinkovita institucija, ki deluje urejeno. Eden od naslednjih 
velikih izzivov bo verjetno zagotovitev sekretariata prihodnjega Evropskega odbora za 
varstvo podatkov. Uvedba tega novega neodvisnega odbora je eden od stebrov sedanjega 
svežnja ukrepov za varstvo podatkov. 

Končna narava odbora in njegova pooblastila še niso popolnoma znani, menimo pa, da bo 
verjetno nadomestil svetovalno skupino nacionalnih in evropskih organov za varstvo 
podatkov, ki sestavljajo dobro poznano delovno skupino iz člena 29. Imel bo pomembno 
vlogo za večjo usklajenost in tesnejše sodelovanje med organi, postal pa bo tudi poglavitni 
dejavnik za čezmejne primere.  

Če bo imel ENVP nalogo, da zagotovi sekretariat tega odbora, bo morala nova skupina 
nadzornikov odboru najprej nameniti ustrezne človeške, logistične in finančne vire. Uvesti bo 
treba nove dinamične delovne metode, da se bo izoblikovala učinkovita administrativna 
podpora, ob popolnem spoštovanju samostojnosti in neodvisnosti odbora (npr. kitajski zid) ter 
hkratnem zagotavljanju sinergij z ENVP. Pri doseganju soglasja in upravljanju primerov z 
zelo strogimi roki bo poglavitna tudi uporaba naprednih tehnologij, kar vključuje uporabo 
sistemov za videokonferenco in zavarovanih orodij informacijske in komunikacijske 
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tehnologije za izmenjavo informacij v realnem času. Sedanje delovne metode, ki temeljijo na 
zasedanjih in sestankih podskupin v Bruslju, pravzaprav ne ustrezajo v celoti prihodnjim 
izzivom, s katerimi se bo ta odbor srečeval in za katere bosta poglavitni dinamičnost in 
selektivnost (pri zadevah, ki jih bo obravnaval odbor, namesto da bi se te obravnavale 
dvostransko med organoma za varstvo podatkov). 

S kolegom Petrom Hustinxom sva že začela razpravo s prejšnjimi in sedanjim predsednikom 
delovne skupine iz člena 29, da bi ugotovili najboljše delovne metode za učinkovito podporo 
Evropskemu odboru za varstvo podatkov brez neustreznega vpliva. Končne rešitve bodo 
temeljile na popolnem soglasju z nacionalnimi kolegi.

ENVP je že moral sprejeti nekaj administrativnih ukrepov, da se odboru zagotovijo ustrezni
viri. Leta 2013 je bil v večletni finančni okvir 2014–2020 vključen posebni ukrep 
„ustanovitev Evropskega odbora za varstvo podatkov“, kar omogoča prihodnjo dodelitev 
proračunskih sredstev v novem naslovu III „Evropski odbor za varstvo podatkov“ pri 
proračunu Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. V predlogu proračuna ENVP za leto 
2015 je predvidena ustanovitev manjše projektne skupine (s tremi osebami), ki bo imela 
nalogo, da z nacionalnimi organi za varstvo podatkov začne pogajanja o delovnih metodah.  
To naj bi bilo jedro sekretariata, v katerem bodo uradniki EU, na novo zaposleni uslužbenci in 
začasno napoteni nacionalni uradniki organov za varstvo podatkov.

Menim, da bo ta ureditev veliko pripomogla k izoblikovanju „enotnega evropskega glasu“ o 
strateških vprašanjih na področju varstva podatkov, kot so nadzor, „veliki podatki“ ali 
mednarodni podatkovni tokovi. S tega vidika bodo Uredba 45/2001/ES in akt, ki jo bo 
nadomestil, ter prihodnja splošna uredba o varstvu podatkov združljivi, če se bodo jasno 
razlikovale naloge in pooblastila, zlasti na srednji in dolgi rok, saj tega pravnega akta na 
kratki rok, pred prenovitvijo Uredbe 45/2001, morda ne bo treba veliko spreminjati. 

Za konec bi želel podpreti ENVP kot neodvisno institucijo, ki bo zagotavljala samostojen 
sekretariat popolnoma neodvisnega Evropskega odbora za varstvo podatkov. 


