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Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Esmaspäev, 20. oktoober 2014 kell 19.00–22.30
Euroopa Parlamendis 

STRASBOURG

Kandidaat Giovanni BUTTARELLI kuulamine

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

Kandideerin sellele ametikohale kolmel põhjusel.
Esiteks meeldib mulle Euroopa Andmekaitseinspektori jaoks töötada. Euroopa 
Andmekaitseinspektori institutsioon tundub väga väike võrreldes praeguste väljakutsetega 
andmekaitse valdkonnas. Siiski võib Euroopa Andmekaitseinspektor, võideldes nagu Taavet 
Koljati vastu, selle lahingu võita, kui ta keskendub püsivalt probleemide lahendamisele. 
Arvan, et suudan anda väärtusliku panuse Euroopa Andmekaitseinspektori töösse, aidates 
luua parema arusaamise poliitilistest ja institutsionaalsetest raamidest ja piirangutest, olles 
vajaduse korral pragmaatiline ja paindlik, ning suurendades teadlikkust uute tehnoloogiate 
arengust. Andmekaitsekultuuri saab luua pigem veenmise kui kohustuse kehtestamise kaudu, 
tagades kõikide osaliste täieliku vastutuse. Andmekaitse saab teha lihtsamaks ja vähem 
bürokraatlikuks, kasutades selgeid põhimõtteid, mis on hõlpsasti mõistetavad ja kohaldatavad. 
Et täitsin viimase kuue aasta jooksul andmekaitseinspektori asetäitja ülesandeid, olen 
veendunud, et tunnen seda valdkonda põhjalikult ja olen valmis täitma juhirolli, toetudes 
tugevalt oma tehnilistele teadmistele selles valdkonnas ja tehes täielikku koostööd kolme 
peamise ELi institutsiooniga. Usun, et Euroopa Andmekaitseinspektor peaks olema täielikult 
sõltumatu institutsioon, kuid mitte teistest isoleeritud. Tunnen suurt rahulolu, et juhin rühma 
noori ja kõrge kvalifikatsiooniga ELi ametnikke, kes püüavad rajada ELi tasandil tippkeskust. 

Teiseks suudan panna andmekaitseinspektori institutsiooni paremini toimima. Euroopa 
andmekaitseasutuste tihedam koostöö on praegu parlamendis ja nõukogus arutlusel oleva uue 
õigusraamisiku edu võti. Pärast pikki aastaid intensiivset ja tasakaalustanud tööd 
andmekaitsevaldkonnas olen pälvinud oma riigi kolleegide usalduse ja toetuse, nii et saan 
aidata tugevdada seda koostööd ning kujundada välja tulemuslikuma dialoogi rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. Kui mind nimetatakse andmekaitseinspektoriks, on minu soov, et mu 
kolleegid peaksid Euroopa Andmekaitseinspektori hoonet aadressil rue Montoyer 30 ühiseks 
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Euroopa Andmekaitsemajaks. Ma näen Euroopa Andmekaitsenõukogu alustava 
ühisettevõttena, kelle ülesanne on saavutada andmekaitsealaste õigusaktide parem ja sidusam 
kohaldamine kogu ELis. 

Kolmandaks huvitab mind andmekaitse. Andmekaitse muutub meie ühiskonna jaoks järjest 
olulisemaks ja ma pean oma uut ametissenimetamist suurepäraseks võimaluseks aidata kaasa 
strateegiate ja poliitika väljatöötamisele ELi tasandil. Tehnoloogiad arenevad edasi isegi 
nende väljatöötajate jaoks ettearvamatul viisil. Isikute massiline jälgimine on muutunud 
sajandi märksõnaks. Suured andmevood ja piiriülene andmevahetus on nii ettevõtetele kui ka 
seadusandjatele suureks probleemiks. Neil põhjustel kaalub ELi seadusandja hetkel ELi 
andmekaitse-eeskirjade reformimist, et need vastaksid 21. sajandile. Praegu on andmekaitse 
jaoks saabunud enneolematute muudatuste ja poliitilise tähtsusega ajalooline hetk ning olen 
veendunud, et mu kogemused, nägemus ja sügav huvi võimaldavad mul anda väärtusliku 
panuse selle üldist huvi pakkuva teenuse osutamisse. 

Seetõttu kavatsen oma nimetamise korral Euroopa andmekaitseinspektoriks olla 
usaldusväärne partner ning nähtav ja mõistlik reguleerija, tagades institutsiooni sõltumatuse 
ilma tasakaalu ja proportsionaalsust unustamata. Olen töötanud kogu oma elu avaliku 
teenistujana ja sooviksin järgida andmekaitseinspektori rollis samu põhiväärtusi, millest 
lähtusin oma töös avaliku teenistujana: sõltumatus, terviklikkus, läbipaistvus ja 
pragmatism.

– 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 nõuete järgmine? 

Väga tähtis on tagada, et ELi institutsioonid ja organid võtavad juhtrolli, näidates põhiõiguste 
täielikku austamist isikuandmete töötlemisel. Kui mind nimetatakse andmekaitseinspektoriks, 
kasutame oma volitusi järk-järgult dünaamilisema ja ajakohasema andmekaitsekultuuri 
loomiseks ELi institutsioonides, suurema teadlikkuse loomiseks, asjakohaste institutsioonide 
vastutuse suurendamiseks ja ametlike nõuete järgimise tagamise volituste kasutamiseks 
viimase abinõuna tõsiste, tahtlike või korduvate eeskirjade rikkumise juhtude korral.

Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalveülesandeid iseloomustab kaks konkreetset aspekti: 
esiteks on andmekaitseinspektori tööülesanded institutsioonidevahelise iseloomuga, mis 
tähendab, et Euroopa Andmekaitseinspektor on täielikult sõltumatu, kuid mitte eraldatud
institutsioon, kes sõltub rohkem kui 60 ELi institutsioonis ja organis tähtsat rolli täitvate 
andmekaitseametnike tööst. Teiseks suureneb andmekaitseinspektori töökoormus tõenäoliselt 
seoses suuremahuliste IT-süsteemidega, varem nn kolmanda samba alla kuulunud 
valdkondadega ning politsei- ja õiguskoostööd reguleerivate konkreetsete liidu õigusaktidega. 
See tähendab suuremat vastutust sekretariaaditeenuse osutajana koordineeritud järelevalve 
mudelite puhul, koostöös riikide ametiasutustega. Eelarvekärbete tagajärjel on Euroopa 
Andmekaitseinspektor sunnitud väheste vahenditega rohkem ära tegema ja olema tõhususe 
saavutamiseks valikuline.

Neliteist aastat pärast määruse (EÜ) nr 45/2001 vastuvõtmist oleme jõudmas Euroopa 
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Andmekaitseinspektori kolmanda ametiaja algusesse ja ELi institutsioonid on seaduse alusel 
kohustatud rohkem nõudeid järgima. Meie korrapärased ülevaated nõuete järgimise kohta on 
näidanud pidevat paranemist, kuid ka seda, et arenguruumi veel on. Viimase kümne aasta 
jooksul on Euroopa Andmekaitseinspektor liikunud dokumendipõhiselt lähenemiselt 
ajakohasemale lähenemisele, mis põhineb ka vastutusel – põhimõte, et vastutuse kohustus 
lasub peamiselt ELi institutsioonidel ja organitel endil. Juhid peavad võtma vajalikke 
meetmeid ja suutma näidata, et nõudeid järgitakse, kui Euroopa Andmekaitseinspektor neid 
kontrollib. 

Usun, et nõuete järgimise tagamise suhtes tuleb kohaldada valikulist riskipõhist lähenemist. 
Peaksime kasutama sihipäraselt nõuete järgimise tagamise meetmeid, kui on tekkinud kahtlus 
tõsise kohustuste mittetäitmise ja/või väga puuduliku nõuete järgmise suhtes. Selliseid 
vahendeid nagu sihipärased kontrollid ja kaks korda aastas koostatavad üldised ülevaateid 
saaks paremini kasutada, et osutada puudujääkidele nõuete järgimisel. 

See omakorda võimaldab meil kasutada tulemuslikult määrusega meile antud nõuete 
järgimise tagamise volitusi. Need volitused on oma olemuselt edasiviivad ja kohaldamisalalt 
suhteliselt ulatuslikud, ulatudes nõustamisest, hoiatuste tegemisest ja keeldude kehtestamisest 
andmetöötlusprotsessidele kuni Euroopa Kohtusse pöördumiseni. Euroopa 
Andmekaitseinspektor on juba teatanud oma kavatsusest kasutada oma nõuete järgimise 
tagamise volitusi täiel määral tõsiste, tahtlike või korduvate eeskirjade rikkumise korral või 
juhul, kui selget nõuannet on eiratud. 

Seetõttu peame vaatamata sellele, et määruse (EÜ) nr 45/2001 tulevik on teadmata, kujutama 
ette oma järelevalveülesannete tulevikku ja aitama ELi seadusandjat eeskirjade suuremal 
ajakohastamisel. Järelevalve peab põhinema suunistel ning olema paremini prognoositavam ja 
tulemuslikum ning rohkem tähelepanu tuleks pöörata uute tehnoloogiate kasutamisele 
institutsioonides, eelkõige pilvandmetöötlusele. Tuleks edendada ja aktiivselt toetada 
andmesüsteemide turvalisust ELi tasandil ning andmekaitseametnike ja 
andmekaitsekoordinaatorite võrgustikke. Kavatsen kohtuda korrapäraselt juhtivate 
ametnikega, et suurendada nende teadlikkust ja saada taas nende kinnitus, et nad on 
pühendunud tõhusale ja ebabürokraatlikule andmekaitsele igapäevase haldustöö osana.

– 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 Euroopa Andmekaitseinspektori uut rolli?

Euroopa Andmekaitseinspektor on nüüdseks kujunenud hästitoimivaks küpseks ja tõhusaks 
institutsiooniks. Üks meie järgmistest suurtest ülesannetest on suure tõenäolisusega tulevase 
Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi ülesannete täitmine. Uue sõltumatu 
andmekaitsenõukogu loomine on kehtiva andmekaitsepaketi üks sammas. 

Nõukogu lõplik ülesehitus ja volitused ei ole veel lõplikult selged, kuid eeldame, et see 
asendab praeguse riiklike ja üleeuroopaliste andmekaitseasutuste nõuanderühma, mis kuulub 
tuntud „artikli 29 töörühma” (WP29) alla. See täidab tähtsat rolli järjepidevuse ja 
ametiasutuste vahelise koostöö suurendamisel ning hakkab ka täitma tähtsat rolli piiriülestel 
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juhtudel. 

Kui Euroopa Andmekaitseinspektor hakkab täitma Euroopa Andmekaitsenõukogu 
sekretariaadi ülesandeid, peavad inspektorid kõigepealt tagama asjakohaste inim-, logistiliste 
ja finantsressursside eraldamise andmekaitsenõukogule. Vajalik on kasutusele võtta uued 
dünaamilised töömeetodid, mis võimaldavad pakkuda tõhusat haldustoetust, säilitades 
seejuures Euroopa Andmekaitsenõukogu autonoomia ja sõltumatuse (nt nn Hiina müürid) 
ning tagades koostoime Euroopa Andmekaitseinspektoriga. Arenenud tehnoloogiad on samuti 
võtmetähtsusega element, hõlmates videokonverentsisüsteemide ja turvaliste IT-vahendite 
kasutamist teabe vahetamiseks reaalajas, mis võimaldab ühtselt hallata kõiki väga lühikese 
tähtajaga juhtumeid. Tõepoolest ei vasta praegused töömeetodid, mis põhinevad Brüsselis 
toimuvatel täiskogudel ja alatöörühmade koosolekutel, andmekaitsenõukogu tulevastele 
ülesannetele, mille puhul on olulise tähtsusega selektiivsus (juhtumid, mida hakkab 
menetlema Euroopa Andmekaitsenõukogu, mitte kahepoolselt andmekaitseasutused) ja 
dünaamilisus. 

Koos oma kolleegi Peter Hustinxiga algatasin juba arutelu artikli 29 töörühma eelmise ja 
praeguse esimehega, et määrata kindlaks parimad töömeetodid, et tulemuslikult toetada 
Euroopa Andmekaitsenõukogu ilma seda lubamatult mõjutamata. Lõplikud lahendused 
lepitakse kokku täielikus üksmeeles liikmesriikide kolleegidega.

Euroopa Andmekaitseinspektor on juba võtnud mõned haldusmeetmed, et tagada nõukogule 
asjakohased vahendid. 2013. aastal võeti mitmeaastasesse finantsraamistikku (2014–2020) 
konkreetne meede „Euroopa Andmekaitsenõukogu loomine”, mis sillutab teed tulevastele 
eelarveassigneeringutele Euroopa Andmekaitseinspektori eelarve uues III jaotises „Euroopa 
Andmekaitsenõukogu”. Sel aastal nähakse Euroopa Andmekaitseinspektori 2015. aasta 
eelarveprojektis ette väikese töörühma (kolm isikut) loomine, kelle ülesanne on algatada 
riiklike andmekaitseasutustega arutelu töömeetodite teemal. Töörühm peaks olema tuumikuks 
sekretariaadile, mille moodustavad erinevad ELi ametnikud, äsja palgatud töötajad ja 
vahetuvad riiklike andmekaitseasutuste lähetatud ametnikud.

Olen seisukohal, et selline kord aitab tugevalt kaasa Euroopa ühtse seisukoha kujundamisele 
sellistes andmekaitseküsimustes nagu jälgimine, suured andmevood või piiriülene 
andmevahetus. Sellest vaatenurgast lähtudes on määrus 45/2001/EÜ ja sellele järgnev määrus 
ning tulevane isikuandmete kaitse üldmäärus ühilduvad, kui tingimused ja vastutus on selgelt 
eraldatud eelkõige keskpikas ja pikas perspektiivis, sest lühiajaliselt ei ole enne määruse 
45/2001 uuestisõnastamist vaja seda õigusakti oluliselt muuta. 

Lõppkokkuvõttes tahaksin avaldada toetust Euroopa Andmekaitseinspektorile kui iseseisvale 
institutsioonile, kes täidab täielikult sõltumatu Euroopa Andmekaitsenõukogu autonoomse 
sekretariaadi ülesandeid. 


