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Noëlle LENOIR jelölt meghallgatása

– Miért jelentkezett a posztra, és miért tartja magát alkalmasnak a tisztség betöltésére?

Jelentkezésemet alapvetően három fő tényező motiválta.
Először, az emberi jogok, a tudomány és a technológia találkozása azért hoz lázba, mert ez a 
modern demokráciák alapja. 
Másodszor, szeretném az adatvédelem terén elismert szakértelmemet és gyakorlati 

tapasztalataimat az uniós közjó és az intézmények szolgálatába állítani. Hiszek abban, hogy 

Európa képes példát mutatni a globális információs társadalom polgárai számára. 

Végezetül, az európai intézményeknek élen kell járniuk az adatvédelem tiszteletben 

tartásában, és ez az európai adatvédelmi biztos felügyeleti szerepének lényege. 

Miért tartom magamat alkalmasnak a tisztség betöltésére? 

a) Amint az működésemben mindig is – különösen közigazgatási bíróként és 

alkotmánybíróként – megnyilvánult, teljes mértékben független vagyok. Az európai ügyekért 

felelős miniszterként nem politikusnak, hanem a „civil társadalomból jövőnek” tekintettek. 

Választhattam volna a politikai karriert, de nem tettem. Az emberi jogok mellett határozottan 

elkötelezett jogász vagyok, és rendkívül érdekelnek a technológiához való kapcsolódásaik.  

b) Adatvédelmi szakember vagyok, mivel lehetőségem volt végigkövetni a terület változásait 

az 1978-as francia törvény elfogadása és a CNIL (az informatika és a szabadságjogok 

kérdésével foglalkozó nemzeti bizottság) létrehozása óta – amelynek első lépéseit közelről 

figyelhettem – mind a mai napig, amikor egy nemzetközi ügyvédi iroda munkatársaként az 

adatvédelmi jog párizsi „practice group”-ját irányítom. Azt tapasztalom, hogy a nemzetközi 

ügyvédi irodákban egyelőre kevés a női „partner” és még kevesebb a vezetői posztot betöltő 

női partner. 

c) Ismerem a közintézmények világát, mivel mindhárom hatalmi ágban dolgoztam: a 

törvényhozóban (a Szenátus tisztviselőjeként és a Nemzetgyűlés etikai ügyekkel foglalkozó 
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tisztviselőjeként, a végrehajtóban (az igazságügyi miniszter kabinetjében és miniszterként) és 

az igazságszolgáltatóban (az Államtanácsban, az Alkotmánybíróságon és az Ügyvédi 

Kamarában). A CNIL-ben megismertem a független közigazgatási hatóságok belső 

működését is. 

c) Európai és világpolgárként a nemzetköziségre és a kultúrák sokszínűségére való 

nyitottságot mindig is rendkívül fontosnak tartottam. A tudományok és új technológiák 

etikájával foglalkozó európai csoport és az UNESCO Nemzetközi Bioetikai Bizottságának 

elnöki feladatainak ellátása során, valamint az egyesült államokbeli Columbia Egyetemen, a 

londoni UCL-en és jelenleg a párizsi HEC-n oktatva a legkülönbözőbb nemzetiségű 

fiatalokkal kerültem kapcsolatba. 

Mindezek (a függetlenség, a technikai hozzáértés, a magas szintű hatóságok irányítása és a 

másokkal való kommunikáció készsége) alapján úgy gondolom, különösen hiteles és 

hatékony jelölt vagyok. 

- Mutassa be elképzeléseit az európai adatvédelmi biztos felügyeleti tennivalóit illetően! 
Miként képzeli el az európai adatvédelmi biztos uniós intézmények és szervek 
tevékenységei feletti felügyeleti szerepét? Hogyan kíván élni az európai adatvédelmi 
biztos beavatkozási hatásköreivel a jogszabályok betartatása érdekében? 

Az európai adatvédelmi biztos felügyeleti szerepének értékét jobban előtérbe kell 
helyezni, mivel ezen múlik a hivatal hitelessége. 
A jelenleg zajló reform során az utólagos felügyeletet kell előtérbe helyezni, megőrizve 
egyúttal az érzékeny adatok kezelésére vonatkozó alaki követelményeket, különösen a 
rendőrségi, az igazságügyi és az egészségügyi területen.  Ágazati kritériumok és az adatok 
érzékenysége alapján éves ellenőrzési programot kellene meghatározni (különösen a 
magánéletet, a fizikai biztonságot és a belső ellenőrzést érintő kockázatok tekintetében), 
fenntartva az előre be nem jelentett ellenőrzések lehetőségét (pl. személyes adatok megsértése 
esetén). Különös hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az Unión kívüli hatóságok – a kölcsönös 
jogsegélyre vonatkozó mechanizmusokon kívül – ne férjenek közvetlenül hozzá az uniós 
adatokhoz. 
Az európai adatvédelmi biztosnak meg kell szilárdítania szakértelmét az igazságügyi és 
belügyi adatfeldolgozás (Eurodac, SIS II, VIS, Europol stb.) felügyelete terén, egyúttal 
levonva a következtetéseket az európai bíróságokon (az Európai Unió Bíróságán és az Emberi 
Jogok Európai Bíróságán) és a nemzeti alkotmánybíróságokon a magánélet és az alapvető 
szabadságjogok védelme terén kialakult ítélkezési gyakorlatból is. 
Az európai adatvédelmi biztos felügyeleti szerepköre az adatvédelmi tisztviselők szerepének 
és hatáskörének megerősítésével is együtt jár. Biztosítani kell számukra azokat az eszközöket, 
amelyek a személyzetet hozzásegítik az önképzéshez (megfelelési programok, e-képzés), 
illetve amelyek révén az európai adatvédelmi biztos hivatala időben választ tudjon adni a 
kérdéseikre (pl. hogy az adatvédelmet tiszteletben tartva hogyan válaszoljanak egy 
hozzáférési kérelemre). Az adatvédelmi tisztviselőket ösztönözni kell arra, hogy az észlelt 
eseményeket következetesen bejelentsék. Az európai adatvédelmi biztosnak ki kellene 
dolgoznia a helyes gyakorlatokról szóló, egyszerű és érthető útmutatót. 
A panaszok kivizsgálására formális keretet kell létrehozni. Hivatalosabb kapcsolatot kell 
kiépíteni az ombudsmannal (például egyetértési megállapodás útján), amennyiben 
adatvédelmi indokból fordulnak hozzá.
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A szankciók rendszerét ki kell egészíteni, és felül kell vizsgálni az európai adatvédelmi 
biztos stratégiai dokumentumát
Az első szankció az adatfeldolgozás beszüntetése és a jogorvoslat biztosítása.  A többi 
szankció akkor indokolt, ha a sérelmezett gyakorlat folytatódik (mivel a tisztviselőkre 
vonatkozó személyzeti szabályzat szankciókat ír elő). Szankciókat kellene előírni olyan 
esetekre, amennyiben az európai adatvédelmi biztostól megtagadják a hozzáférést vagy 
lényeges elemeket kivonnak az ellenőrzése alól. Az általános rendeletnek a 45/2001/EK 
rendelet felülvizsgálatára gyakorolt hatását figyelembe véve az adatvédelmi tisztviselőkkel 
egyeztetve felül kellene majd vizsgálni az európai adatvédelmi biztos 2010. december 13-i 
stratégiai dokumentumát. A hiányosságok nyilvánosságra hozataláról mint szankcióról az 
érintett intézménnyel egyetértésben lehetne rendelkezni. Minden szankciónak arányosnak kell 
lennie, azt jogszerű eljárást követően kell kiszabni, és nem szabad szem elől téveszteni a 
végső célt, a megfelelést és a jogok tiszteletben tartását.

– Figyelembe véve, hogy – amennyiben elfogadják a jelenlegi adatvédelmi csomagot – az 
európai adatvédelmi biztos hivatala a jövőben szerepet játszik majd az Európai 
Adatvédelmi Testület (EDPB) titkárságaként, hogyan vélekedik az EDPB lehetséges 
szervezeti felépítéséről és munkamódszereiről, illetve arról, hogy a 45/2001/EK 
rendeletet miként kell módosítani az új szerepkör tekintetbe vétele érdekében?

Az európai adatvédelmi biztosi hivatal felépítése és munkamódszerei nem érinthetik a 
függetlenségét, ha az Európai Adatvédelmi Testület titkársági feladatait is ellátja.
Nehéz válaszolni erre a kérdésre anélkül, hogy belülről ismerném az európai adatvédelmi 
biztos és a 29. cikk szerinti bizottság közötti jelenlegi kapcsolatokat. Az európai adatvédelmi 
biztosnak azonban minden esetben meg kell őriznie a 45/2001/EK rendelet 44. cikkében előírt 
teljes függetlenségét. Elképzelhetetlen lenne, hogy az európai adatvédelmi biztos ne 
részesüljön olyan független státuszban, mint amilyet az Európai Unió Bírósága több 
közelmúltbeli ítéletben is előírt különböző nemzeti adatvédelmi hatóságok számára. 
Ha elképzelhető is a 29. cikk szerinti bizottság és az európai adatvédelmi biztos szervezeti 
egységeinek közelítése az európai intézmények tanácsadóiként betöltött szerepük esetében, 
ugyanez a felügyelet esetében nem lehetséges. Egyfajta „kínai falat” kellene kiépíteni annak 
érdekében, hogy a felügyeleti feladatkör különváljon a tanácsadóitól. Az igazgatási és 
pénzügyi szervezeti egységek együttműködhetnének, mivel az európai adatvédelmi biztos 
külön költségvetési tétellel rendelkezik.  
A testület feladatait illetően közös munkacsoportokat kellene létrehozni, különösen az ágazati 
témák számára (az Unió nagy politikai területei szerint). A szinergiák érdekében e 
munkacsoportok eseti jelleggel az európai adatvédelmi testület elnöke és az európai 
adatvédelmi biztos által közösen aláírt megbízólevelet .  Az egyes alkalmazottaknak azonban 
továbbra is egyik vagy másik hatósághoz kellene tartozniuk. 
A 2001/45/EK rendelet helyébe lépő rendeletnek a reform szelleméhez kell igazodnia
Az európai adatvédelmi biztos függetlenségét megerősítő cikk kimondhatná, hogy 
függetlensége az Európai Adatvédelmi Testület titkársági feladatainak ellátása okán nem 
sérül. 
E titkársági feladatkörnek külön cikket kellene szentelni, a belső szabályzatra hagyva az abból 
következő új szervezeti felépítés meghatározását. Ennek egyes cikkeiben kellene 
meghatározni egyrészt a felügyeleti, másrészt a tanácsadási feladatkört. 
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Különálló cikket kell szentelni a nemzeti hatóságokkal való együttműködésnek. Azon is kell 
gondolkodni, hogy az európai adatvédelmi biztos adott esetben milyen szerepet töltsön be a 
harmadik országok hasonló hatóságaival szemben. 
Végezetül pontosan meg kell határozni az európai adatvédelmi biztos szerepét, amennyiben 
az európai adatvédelmi testületnek a „one stop shop” rendszer keretében kell majd 
intézkednie, ami a jogállamiságon, a kölcsönös bizalmon és az információk megosztásán 
alapuló közös adatvédelmi kultúrára irányuló reform egyik kihívása. 


