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Kandidaat Noëlle LENOIRi kuulamine

– Palun nimetage põhjused, miks soovite kandideerida sellele ametikohale ja miks peate 
end sobivaks kandidaadiks?

Tahaksin nimetada kolme olulist põhjust. 

Esiteks huvitab mind väga inimõiguste, teaduse ja tehnika ühendamine, sest see on 

nüüdisaegse demokraatia alus. 

Teiseks soovin kasutada oma andmekaitsevaldkonna tunnustatud oskusteadmisi ja 

töökogemusi Euroopa Liidu ja selle institutsioonide üldistes huvides. Usun, et Euroopa 

suudab kodanikele ülemaailmses infoühiskonnas välja pakkuda järgimistvääriva mudeli. 

Kolmandaks peavad Euroopa Liidu institutsioonid olema andmekaitse valdkonnas laitmatud

ja selles seisneb Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalverolli mõte. 

Miks arvan, et mul on sellele ametikohale sobiv profiil 

a) Olen põhimõtteliselt sõltumatu ja olen seda halduskohtuniku ja konstitutsioonikohtunikuna 

töötades alati näidanud. ELi küsimuste ministri ametikohal peeti mind kodanikuühiskonna 

esindajaks, mitte poliitikuks. Oleksin võinud teha karjääri poliitikas, kuid ma ei valinud seda 

teed. Olen jurist, kes toetab kindalt inimõigusi, ning mulle pakub väga huvi inimõiguste ja 

tehnikavaldkonna ühendamine. 

b) Olen andmekaitseekspert, mul on olnud võimalus jälgida selle valdkonna arengut alates 

Prantsusmaa 1978. aasta seaduse hääletusest ja Prantsuse andmekaitseasutuse (CNIL) 

loomisest, millega ma vahetult seotud olin, kuni tänaseni, kus ma rahvusvahelise 

advokaadibüroo advokaadina juhin Pariisis andmekaitseõigusega tegelevat üksust. Märgin, et 

rahvusvahelistes advokaadibüroodes töötab partneritena veel vähe naisi ja veelgi vähem on 

neid naispartnereid, kes üksust juhivad. 

c) Tunnen avaliku sektori institutsioonide eri aspekte, olles töötanud kolmes harus: 

seadusandlikus (kõrge ametnik Prantsuse senatis, deontoloog Prantsusmaa Rahvuskogus), 

täitevvõimu (justiitsministri kabinetis ja justiitsministeeriumis) ning kohtuvõimu harus 
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(kõrgeimas halduskohtus, konstitutsioonikohtus ja advokatuuris). CNIL-is õppisin lähemalt 

tundma ka sõltumatute haldusasutuste tööd. 

d) Eurooplase ja maailmakodanikuna olen alati pidanud tähtsaks avatust maailma suhtes ja 

kultuuride mitmekesisust. Töö teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma ning 

UNESCO rahvusvahelise bioeetikakomitee juhina, samuti õppejõutöö Columbia ülikoolis 

(USA), õppeasutuses University College London ja praegu kõrgkoolis HEC Paris on viinud 

mind kokku paljudest eri rahvustest noortega. 

Seda tausta (sõltumatus, oskusteadmised, ametiasutuste kõrgel tasemel juhtimine, 

suhtlemisoskus) arvesse võttes pean end eriti usaldusväärseks ja võimekaks kandidaadiks. 

– Palun esitage oma nägemus Euroopa andmekaitseinspektori järelevalveülesannetest. 
Millisena kujutate Euroopa andmekaitseinspektori järelevalverolli ELi institutsioonide 
ja organite andmetöötlusprotsessides ning kuidas kavatsete kasutada 
andmekaitseinspektori sekkumisvolitusi, et tagada eeskirjade järgmine?

Andmekaitseinspektori järelevalverolli tuleb väärtustada, sest sellest sõltub ameti 
tõsiseltvõetavus. 
Käimasoleva reformi raames tuleb rõhutada ex post järelevalve olulisust ning säilitada 
eelkõige politsei-, justiits- ja tervishoiuvaldkonna tundlike andmete töötlemisele eelnevad 
formaalsused. Valdkondlikke kriteeriume ja andmete tundlikkust arvesse võttes tuleb kindlaks 
määrata iga-aastane kontrollikava (milles käsitletakse ohte eraelu puutumatusele ja füüsilisele 
julgeolekule ning sisekontrolli), ilma et see välistaks etteteatamata kontrolli (nt 
andmekaitsealaste rikkumiste korral). Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et ELi välistel 
ametiasutustel ei oleks väljaspool vastastikuse abi mehhanisme otsest juurdepääsu ELi 
andmetele.
Euroopa Andmekaitseinspektor peaks tõhustama järelevalvet justiits- ja siseasjade valdkonna 
(Eurodac, SIS II, VIS, Europol jt) andmetöötluse üle, toetudes oma järeldustes eraelu ja 
põhiõiguste kaitse alasele kohtupraktikale Euroopa tasandi kohtutes (Euroopa Liidu Kohus, 
Euroopa Inimõiguste Kohus) ja liikmesriikide konstitutsioonikohtutes. 
Euroopa andmekaitseinspektori järelevalveroll hõlmab andmekaitseametnike rolli ja pädevuse 
tõhustamist. Andmekaitseametnikele tuleks anda vahendid, mis võimaldavad töötajate 
iseseisvat väljaõpet (nõuetele vastavuse programmid, e-koolitus) ning Euroopa 
Andmekaitseinspektori teenistused peaksid suutma õigeaegselt vastata nende küsimustele (nt 
kuidas vastata juurdepääsutaotlusele, nii et andmekaitsenõuded oleksid täidetud). 
Andmekaitseametnikke tuleb ergutada esinenud intsidentidest korrapäraselt teatama. Euroopa 
andmekaitseinspektor peaks välja töötama lihtsa ja arusaadava heade tavade juhendi. 
Kaebuste uurimine tuleb ametlikult vormistada. Tuleb luua ametlikum seos Euroopa 
Ombudsmaniga, juhuks kui Euroopa Andmekaitseinspektori enda kohta esitatakse kaebus 
seoses andmekaitse alustega (nt vastastikuse mõistmise memorandum).
Karistuste süsteemi tuleks täiendada ja Euroopa andmekaitseinspektori 
poliitikadokument läbi vaadata.
Esimene karistus on andmetöötluse peatamine ja õiguskaitsevahendite tagamine. Edasised 
karistused on õigustatud juhul, kui rikkumist korratakse (arvestades, et ka ametnike 
personalieeskirjad sisaldavad karistusi). Tuleb ette näha karistused juhtudeks, kui Euroopa 
andmekaitseinspektorile ei anta juurdepääsu või kui varjatakse tema teostava kontrolli 
seisukohast olulisi elemente. Võttes arvesse andmekaitse üldmääruse mõju määruse (EÜ) nr 
45/2001 läbivaatamisele, tuleb koostöös andmekaitseametnikega läbi vaadata Euroopa 
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Andmekaitseinspektori 13. detsembri 2010. aasta poliitikadokument. Ette võiks näha 
rikkumiste ja karistuste avalikustamise asjaomase institutsiooni nõusolekul. Iga karistus peab 
olema proportsionaalne ja kohaldatud nõuetekohase menetluse alusel, ning silmas peab 
pidama lõppeesmärki, milleks on nõuetele vastavus ja õiguste järgimine.

– Võttes arvesse rolli, mida Euroopa Andmekaitseinspektori institutsioon võib tulevikus 
täita Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadina, kui praegune andmekaitsepakett 
vastu võetakse, kas võiksite esitada oma nägemuse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
võimalikust ülesehitusest ja töömeetoditest, samuti sellest, kuidas tuleks muuta määrust 
(EÜ) nr 45/2001, et võtta arvesse andmekaitsenõukogu uut rolli?

Euroopa Andmekaitseinspektori institutsiooni ülesehituslik korraldus ja töömeetodid ei 
tohi muuta tema sõltumatust, juhul kui ta hakkab täitma Euroopa 
Andmekaitsenõukogu sekretariaadi rolli.
Sellele küsimusele on riskantne vastata, kui ei ole lähemalt tuttav Euroopa 
Andmekaitseinspektori ja artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma praeguste suhetega. 
Igal juhul peab Euroopa Andmekaitseinspektor säilitama oma täieliku sõltumatuse, nagu on 
sätestatud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 44. Oleks mõeldamatu, et Euroopa 
Andmekaitseinspektoril ei ole sellist sõltumatut staatust, nagu on nõudnud Euroopa Liidu 
Kohus seoses mitme hiljutise kohtuotsusega liikmesriikide mitmesuguste andmekaitseametite 
kohta. 
Kavandada võib artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma ja Euroopa 
Andmekaitseinspektori teenistuste ühtlustamist ELi institutsioonide nõustamise valdkonnas, 
kuid järelevalve osas on see võimatu. Tuleks luua kaitsevall, mis järelevalve- ja 
nõustamisülesanded teineteisest lahus hoiaks. Haldus- ja finantsteenistused võiksid koostööd 
teha, arvestades, et Euroopa Andmekaitseinspektorile on ette nähtud eraldi eelarverida. 
Andmekaitsenõukogu ülesanneteks tuleks moodustada ühised töörühmad, eelkõige 
valdkondlikes küsimustes (vastavalt ELi peamistele poliitikavaldkondadele). Sünergia 
soodustamiseks võivad Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja ja Euroopa 
Andmekaitseinspektor koostada töörühmadele juhtumipõhiselt teemakohased ülesannete 
kirjeldused. Töötajad peaksid endiselt kuuluma individuaalselt ühe või teise institutsiooni 
alluvusse. 
Määrust (EÜ) nr 45/2001 asendav määrus peab olema kooskõlas reformi mõttega.
Artikliga, milles kinnitatakse Euroopa Andmekaitseinspektori sõltumatust, võiks sätestada, et 
seda sõltumatust ei tohi ohustada Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi rolli täitmine. 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi rolli täitmise kohta tuleks ette näha eraldi 
artikkel, milles osutatakse sisekorrale, et täpsustada uut ülesehituslikku korraldust, mis uue 
rolliga kaasneb. Järelevalveülesanded ja nõustamisülesanded tuleks sätestada eri artiklites. 
Eraldi artiklis tuleks käsitleda koostööd liikmesriikide ametiasutustega. Lisaks tuleks mõelda 
Euroopa Andmekaitseinspektori rollile seoses kolmandate riikide sarnaste ametiasutustega, 
kui need on olemas. 
Tuleks täpsustada Euroopa Andmekaitseinspektori rolli juhul, kui Euroopa 
Andmekaitsenõukogu sekkub ühtse kontaktpunkti (one stop shop) süsteemi raames, mis on 
üks reformi suur eesmärk, et soodustada ühise andmekaitsekultuuri kujunemist, mis tugineb
õiguse ülimuslikkuse põhimõttele, vastastikusele usaldusele ja teabevahetusele. 


