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Olen juba 15 aastat järjest töötanud andmekaitse valdkonnas. Ametialane karjäär on mul 
võimaldanud saada kõnealusest valdkonnast igakülgse ülevaate (st 360° ulatuses), kõigepealt 
seadusandjana, siis reguleerivas asutuses (Prantsusmaa andmekaitseasutuses CNIL) ja lõpuks 
jurist-nõustajana töötades.

Rahvusassamblee ametnikuna oli minu ülesanne üle võtta direktiiv 95/46, millega muudeti 
põhjalikult CNILi pädevusvaldkondi (2004. aasta seadus). Minu töö Rahvusassamblees
kriminaalasjade ja isikuandmete kaitse spetsialistina andis mulle kogemuse selles 
valdkonnas ja kinnistas töömeetodi, eelkõige aga muutis selle töö südamelähedaseks 
ning õpetas hindama nõupidamisi ja läbirääkimisi parlamendiliikmete, fraktsioonide ja 
täidesaatva võimu esindajatega. Kõik need ülesanded kuuluvad ka Euroopa 
Andmekaitseinspektori töövaldkonda, nagu on osutatud andmekaitseinspektori poolt 4. juunil 
avaldatud poliitikadokumendis. 

Peasekretärina aitasin ma kujundada uue CNILi, mis on 2004. aasta seaduse tulemus. 
Muutsin CNILi struktuuri ning mitmekesistasin asutuse õigus- ja tehnikavaldkonna 
eksperditeadmistega seonduvaid ressursse. Reguleerija on seda konservatiivsem ja seda 
vähem pragmaatiline oma analüüsides ning seda vastuvõtlikum välisele survele, mida rohkem 
on ta tehnikaarengust maha jäänud. Selle veendumusega kolmekordistasin ma inseneride arvu 
CNILis. Selleks et olla sõltumatu, peab reguleerija tänapäeval olema pädev mitmes 
valdkonnas. Tagasin CNILis õiguskindluse sunni- ja kontrollimeetmete kasutamisel, 
arendasin uusi kasutajatele mõeldud e-teenuseid, tegin uuendusi kommunikatsiooni 
valdkonnas ning andsin panuse rahvusvahelisel tasandil, et tutvustada ja selgitada Euroopa 
mudelit (nt 2008. aasta Strasbourgi konverents, millest kasvas välja Madridi deklaratsioon). 
Uuendatud CNIL ja tema kommunikatsioonistrateegia kutsusid esile vaenulikke reaktsioone, 
ähvardusi selle sõltumatuse aadressil parlamendi muudatusettepanekute vahendusel, 
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eesmärgiga vähendada asutuse eelarvet, või poliitilise surve kaudu, mis avaldus seoses 
teatavates kodanikuvabaduste teemaga lähedalt seotud dokumentidega. Politsei andmebaasi 
(STIC) kontroll või luureteenistuse andmebaasi EDVIGE loomise projekt on selle mõned 
näited. Seega tean ma väga hästi, mida tähendab sõltumatus ja sellega seotud nõuded, aga 
ka seda, et lisaks sõltumatusele on vaja olla avatud dialoogile, ilma milleta saab sõltumatusest 
mõistetamatu ja arusaamatu autarkia. Euroopa Andmekaitseinspektor peab lähtuma just 
sellisest kontseptsioonist: nõudlikust ja avatud, samas otsusekindlast sõltumatusest, 
mida andmekaitseinspektoril on vaja, et suuta toime tulla oma uute ülesannetega. 

Andmekaitse majanduslik mõõde on aktuaalsem kui kunagi varem. Puutun sellega 
igapäevaselt kokku töötades advokaadina rahvusvahelises advokaadibüroos. Isikuandmed on 
majanduse nn uus must kuld. Isikuandmed võimaldavad luua uusi teenuseid ja turge. Need 
uued digitaalmajanduse aspektid on seega tugeva destabiliseeriva mõjuga, kuna need 
mitmekesistuvad horisontaalselt tänu isikuandmete valdamisele. Selle majanduse toimimise 
aspekti tundmine on oluline eelis, mis aitab andmekaitseinspektoril jääda Euroopa 
institutsioonide nõustamise funktsiooni teostamisel pädevaks ja pragmaatiliseks. 

Just selles pideva innovatsiooni ja reguleerivate õigussüsteemide konkurentsi kontekstis on 
Euroopa otsustanud oma mudelit reformida. Määruse eelnõuga kehtestatakse uus asutuste 
juhtimisstruktuur järjepidevuse mehhanismi kaudu, mis on paigutatud tulevase Euroopa 
Andmekaitsenõukogu alluvusse, millele osutab sekretariaaditeenuseid Euroopa 
Andmekaitseinspektor. Tegu on eriti keerulise ning uudse ja strateegilise ülesandega. 
Järelikult on vaja luu nö uus Euroopa Andmekaitse institutsioon, mis vajab uue projekti 
jaoks uut meeskonda. Tean omast kogemusest, kui palju energiat, pühendumust, 
innovatsioonivõimet ja entusiasmi nõuab muutuste teostamine. Entusiasm, paindlikkus 
korralduses, multidistsiplinaarne lähenemisviis andmekaitse valdkonnas, avatud, aga kindel 
sõltumatuse kontseptsioon on uuele Euroopa Andmekaitseinspektori institutsioonile 
vajalikud. Need väärtused soovin ma anda institutsiooni teenistusse. 

Oodates uue määruse jõustumist peab andmekaitseinspektor täitma oma kontrolliülesandeid, 
võttes aluseks viimase kümne aasta jooksul kõnealuses valdkonnas kehtestatud eeskirjad, mis 
on selgelt välja toodud poliitikadokumentides. Kontrollija üks peamisi kohustusi on olla 
prognoositav.

Prognoositavus tähendab eelkõige selgitamist ja teavitamist, millised on kontrolli 
teostamise prioriseerimise põhimõtted. Nii kohapealse kontrolli kui ka riskantsete 
töötlemistoimingute eelkontrolli puhul võib prioriseerimine lähtuda järgmistest 
kriteeriumidest: i) vastuvõetud kaebused, kuigi nende arv langeb järjepidevalt alates 2011. 
aastast (100-lt 80-ni 2013. aastal), ii) andmekaitseinspektori otsustusvaldkonda kuuluvad 
teemad (nt andmekaitse, kommentaarid, geopositsioneerimine, tava „Bring your own device” 
(BYOD) ELi institutsioonides jne). Vastuvõetud eelkontrolli taotluste arv kasvab (80 taotlust 
2010. aastal ja 280 taotlust 2013. aastal), seega võib andmekaitseinspektor nende voogu 
kontrollida ja teostada oma prioriteete, kasutades valivalt vaikimisi positiivset arvamust, mis 
on ette nähtud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklis 27. 

Igal aastal peaks andmekaitseinspektsioon avaldama oma kontrollikava ja esitama 
kokkuvõtte eelneva aasta kohta. Kõnealuse avalikustamise eesmärk oleks ka aidata kaasa 
andmekaitsekultuuri parandamisele liidu institutsioonides, rakendades häid tavasid. 
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Kontrollikava tuleks kinnitada Euroopa Andmekaitseinspektori üksuste ettepanekute põhjal 
ning see peaks saama heakskiidu ka andmekaitseinspektori asetäitjalt. Kava väljatöötamist ja 
rakendamist peaks käsitama juhtimisprojektina.

Järelevalveametnikuna peab andmekaitseinspektor toimima õiglaselt ja pragmaatiliselt, mis 
lisab usaldusväärsust. Õiglus tähendab siin seda, et andmekaitse eeskirjade järgimist ja 
sellega seotud riske analüüsitakse eelnevalt kindlaks määratud vastavuskriteeriumide alusel, 
mis korrapäraselt läbi vaadatakse, et võtta arvesse näiteks tehnika arengut (nt ohutuse ja 
kasutusviiside valdkonnas) või kontrollimise käigus saadud kogemusi, ning et kriteeriumid on 
edastatavad. Andmekaitseinspektor võib selleks tuge saada IT-asjatundjatelt (kas siis ENISAlt 
või muudelt ressursikeskustelt). Pragmaatilisus tähendab, et töötlustoimingute 
eeskirjadekohasust hinnatakse nimetatud kriteeriumide alusel ning võetakse arvesse 
andmetöötluse eritingimusi, töödeldavate andmete tundlikkust, eesmärgi õiguspärasust ja 
kaasnevaid riske inimeste õiguste seisukohalt. Riskipõhine lähenemisviis – kui riskid on 
välja selgitatud ja neist on aru saadud – aitab täiustada ka andmekaitsekultuuri, sest selline 
lähenemisviis on empiiriline ja asjaomastele üksustele ja isikutele kergesti omaksvõetav. 

Andmekaitseinspektor kui kontrollija peab olema tõhus. Arvestades andmekaitseinspektori 
käsutuses olevate ressursside nappust, peab ta oma kontrollitegevuses olema selektiivne ja 
toetuma institutsiooniväliste nõuetelevastavuse kontrollijate tegevusele. Sellisteks 
kontrollijateks on ennekõike andmekaitseametnikud ja -koordinaatorid. Kõigi asjaosaliste 
kokku toomine ja juhtimine on üks viis, kuidas andmekaitseinspektori tegevust võimendada 
ja tagada andmekaitse kõrge tase liidus. 

Selleks peab andmekaitseinspektor leidma uudseid kommunikatsioonivõimalusi. 
Olemasolevate ressursside raames võiks näiteks i) luua andmekaitseametnikele ja -
koordinaatoritele suunatud ekstraneti, kus oleksid juhendid, foorumid ja korduma kippuvate 
küsimuste rubriik, ii) korraldada veebikoolitusi, iii) töötada välja e-õppe moodulid, iv) 
koostada andmekaitseametnike ja -koordinaatorite küsimustikele saadud vastuste põhjal 
nende vajadustele vastavad materjalid ning v) korraldada kord aastas andmekaitseametnike ja 
-koordinaatorite teatavale teemale või tegevusele keskenduvaid kokkusaamisi. 

Et kavandada Euroopa Andmekaitsenõukogu tulevast korraldust, tuleb kõigepealt selgelt 
määratleda selle roll. Määruse eelnõu ja direktiivi eelnõu kohaselt (2012. aasta jaanuari 
versioonid) tagab nõukogu määruse ja direktiivi järjepideva kohaldamise ning on 
liikmesriikide ametiasutuste vaheliste erimeelsuste lahendaja ja lepitusorgan. 

Nõukogu võiks toimida neljal suunal: a) liikmesriigi ametiasutuse taotlusel nõukogu 
eelkontrolli volituste raames (nt ametiasutus soovib koostada loetelu toimingutest, mis 
nõuavad eelnevat konsulteerimist, või vastu võtta siduvat kontsernisisest eeskirja), b) 
liikmesriigi ametiasutuse taotlusel nõukogu järelkontrolli volituste raames (nt kui üks 
ametiasutus keeldub ühise kontrollitoimingu käigus kostööst teise ametiasutusega); tuleb 
tõdeda, et parlament on selles valdkonnas nõukogu võimu märgatavalt suurendanud, andes 
talle ka volitused tegeleda ametiasutuste erimeelsustega, kui üks neist on teinud karistuse 
suhtes ettepaneku, c) omal algatusel, kehtestades hea tava suuniseid ja juhendeid 
liikmesriikide ametiasutustele, ning d) ühise ressursikeskusena, mille teenuseid saavad 
kasutada liikmesriikide ametiasutused (koolitusteenused, dokumentide kättesaadavaks 
tegemine). 
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Nendest neljast tegevussuunast, mis võivad osaliselt ka vastastikust toimet omada (nt koolitus 
ühiste toimingute käigus täheldatud probleemide põhjal), tuleks esialgu lähtuda 
andmekaitsenõukogu sekretariaadi tegevuse ülesehitamisel, mis on andmekaitseinspektori 
vastutusel. Niisiis tuleks nõukogu pädevusega vahetult seotud tegevused a), b) ja c)
organisatsiooni struktuuris sellistena ka määratleda, samal ajal kui ühine ressursikeskus d) 
oleks muid tegevusi toetav läbiv tegevus. Siin võiks abiks olla liikmesriikide 
ametiasutustele mõeldud turvatud ekstraneti sait, kus oleks lisaks koolitusmaterjalidele ja 
põhiteabele ka ülevaade andmekaitsenõukogule esitatud taotluste menetlemisest. 

Kõige tundlikumat laadi taotlustele, mis tõenäoliselt esitatakse järelkontrolliga seoses (b), 
tuleb pöörata erilist tähelepanu. Andmekaitseinspektor peaks pürgima tasakaalustatud, 
õiglaste ja erapooletute lahenduste poole, olles üks osaline ametiasutuste vahelise konsensuse 
ja usalduse loomisel. Seega on andmekaitseinspektori ja tema asetäitja nö diplomaatiline roll, 
nende kättesaadavus, valmidus ära kuulata ja dialoogi astuda, samuti nende teadmised 
erinevate liikmesriikide ametiasutuste ja kultuuri kohta nende tegevuse õnnestumise 
seisukohalt keskse tähtsusega. 

Andmekaitsenõukogul tuleb korrapäraselt (iga 18 või 24 kuu järel) hinnata nimetatud 
tegevussuundadele üles ehitatud ja läbiva olemusega ressursikeskusele toetuva 
organisatsiooni asjakohasust, et tagada selle tõhusus ja säilitada paindlikkus kiiresti 
uuenevas digimaailmas. 
Need andmekaitseinspektorile usaldatud uued ja strateegilised tegevusvaldkonnad eeldavad 
määruse (EÜ) nr 45/2001 muutmist, esialgu artikli 46 (Kohustused) ja artikli 47 (Pädevus) 
puhul. 


