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Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Maanantai 20. lokakuuta 2014 klo 19.00–22.30
Euroopan parlamentti

STRASBOURG

Ehdokas Noëlle LENOIRin kuuleminen

– Miksi haette tätä virkaa ja miksi olette mielestänne soveltuva siihen?

Motivaationi perustuu pohjimmiltaan kolmeen keskeiseen tekijään.

Ihmisoikeuksien, tieteen ja teknologian yhtymäkohta kiinnostaa minua syvästi, koska se on 

modernien demokratioiden perusta.

Toivon voivani antaa tietosuoja-alan asiantuntemukseni ja käytännön kokemukseni 

eurooppalaisten etujen ja EU:n toimielinten käyttöön. Minun visioni on Eurooppa, joka on 

kansalaisille mallina globaalissa tietoyhteiskunnassa.

EU:n toimielinten on oltava esimerkillisiä siinä, miten tietosuojaa kunnioitetaan. Tämä onkin 

Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) valvontatehtävän sisältö.

Miksi sovellun mielestäni virkaan

a) Olen täysin riippumaton, kuten olen osoittanut etenkin toimiessani hallinto-oikeuden ja 

perustuslakituomioistuimen tuomarina. Eurooppa-asioiden ministerinä minut nähtiin 

paremminkin kansalaisyhteiskunnan kuin politiikan edustajana. Olisin hyvinkin voinut valita 

poliittisen uran, mutta en tehnyt sitä. Olen henkeen ja vereen ihmisoikeuksia puolustava 

asianajaja, ja minua kiehtoo ihmisoikeuksien ja teknologian yhtymäkohta.

b) Olen tietosuoja-alan asiantuntija. Minulla on ollut tilaisuus seurata alan kehitystä aina siitä 

alkaen, kun Ranskan alaa koskevasta laista äänestettiin vuonna 1978. Olin myös mukana 

kansallisen tietosuojaviranomaisen (CNIL) toiminnassa alkuhetkistä alkaen. Nykyään toimin 

asianajajana Pariisissa kansainvälisessä asianajotoimistossa, jossa johdan tietosuojaa, 

tietotekniikkaa ja kansalaisvapauksia käsittelevää asianajajaryhmää. Olen pannut merkille, 

että kansainvälisissä asianajotoimistoissa on edelleen vähän naisia osakkaina ja vielä 

vähemmän osastopäälliköinä.

c) Tunnen julkiset elimet hyvin, koska olen toiminut lainsäädäntövallan alalla (virkamiehenä 
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senaatissa ja eettisistä asioista vastaavana virkamiehenä kansalliskokouksessa), 

toimeenpanovallan alalla (oikeusministerin kabinetissa ja ministerinä) sekä oikeuslaitoksessa 

(korkeimmassa hallinto-oikeudessa, perustuslakituomioistuimessa ja asianajajana). CNIL:ssä 

tutustuin myös sisältä käsin riippumattomien hallintoviranomaisten toimintaan.

d) Kansainvälistyminen ja kulttuurien monimuotoisuus ovat aina olleet ajatusmaailmani 

ytimessä, koska pidän itseäni Euroopan ja maailman kansalaisena. Kun johdin 

luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevää eurooppalaista työryhmää ja 

Unescon kansainvälistä bioetiikkakomiteaa ja kun luennoin Columbian yliopistossa 

(Yhdysvallat), University Collegessa Lontoossa ja tätä nykyä HEC-kauppakorkeakoulussa 

Pariisissa, pääsin luomaan kontakteja kaikenmaalaisiin nuoriin. 

Katson siis olevani erityisen uskottava ja pätevä ehdokas, koska olen riippumaton, minulla on 

alan teknistä asiantuntemusta, olen ollut korkean tason johtotehtävissä julkisella puolella ja 

osaan kommunikoida.

– Mitkä ovat näkemyksenne Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) 
valvontatehtävistä? Mikä on mielestänne EDPS:n valvontatehtävä 
henkilötietojen käsittelyssä EU:n toimielimissä ja elimissä, ja miten aiotte 
hyödyntää EDPS:n valtuuksia ryhtyä toimiin, joilla varmistetaan sääntöjen 
noudattaminen? 

EDPS:n valvontatehtävää on korostettava, koska valtuutetun uskottavuus on 
riippuvainen siitä.
Meneillään olevien uudistusten linjausten mukaisesti on korostettava jälkikäteen suoritettavaa 
valvontaa säilyttäen samalla arkaluonteisten tietojen käsittelyä edeltävät muodollisuudet 
etenkin poliisi- ja oikeuslaitoksen sekä terveydenhuollon alalla. Olisi määriteltävä vuotuinen 
tarkastusohjelma (etenkin yksityisyyden suojaan, fyysiseen turvallisuuteen ja sisäiseen 
valvontaan kohdistuvat riskit) alakohtaisten kriteerien ja tietojen arkaluonteisuuden 
mukaisesti unohtamatta ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia (esimerkiksi 
tietoturvaloukkauksen ollessa kyseessä). Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että EU:n 
ulkopuolisilla viranomaisilla ei saa olla suoraa pääsyä EU:ssa oleviin tietoihin keskinäistä 
apua koskevien järjestelyjen ulkopuolella.
EDPS:n olisi vahvistettava asiantuntemustaan tietojenkäsittelyn valvonnasta oikeus- ja 
sisäasioiden alalla (Eurodac, SIS II, VIS, Europol jne.) ja tehtävä eurooppalaisten 
tuomioistuinten (Euroopan unionin tuomioistuin, ECHR) ja kansallisten 
perustuslakituomioistuinten nykyisen oikeuskäytännön edellyttämät asianmukaiset päätelmät 
henkilötietojen ja perusvapauksien suojan alalla.
EDPS:n valvontatehtävä edellyttää tietosuojavastaavien (DPO) aseman ja valtuuksien 
vahvistamista. Tietosuojavastaaville olisi annettava välineet auttaa henkilöstöä 
kouluttautumaan (yhteensopivuutta koskevat ohjelmat, verkkokoulutus). EDPS:n yksiköiden 
olisi pystyttävä vastaamaan heidän kysymyksiinsä oikea-aikaisesti (esim. miten vastata 
tietosuojasääntöjen mukaisesti tiedonsaantipyyntöön). Tietosuojavastaavia on kannustettava 
ilmoittamaan järjestelmällisesti havaitsemistaan tapauksista. EDPS:n olisi laadittava selkeä ja 
helppotajuinen parhaiden käytäntöjen opas.
Kantelujen käsittely on formalisoitava. Olisi luotava virallisempi yhteys oikeusasiamieheen, 
kun hänelle tehdään kantelu tietosuojasta (esim. MOU).
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Seuraamusjärjestelmää on täydennettävä ja EDPS:n strategista asiakirjaa on 
tarkistettava.
Ensimmäinen seuraamus on käsittelyn lopettaminen ja suojakeinojen käyttöönotto. Muut 
seuraamukset ovat perusteltuja, jos kyseessä oleva käytäntö toistuu (ottaen etenkin huomioon, 
että virkamiesten henkilösäännöt sisältävät seuraamuksia). Olisi myös määrättävä 
seuraamuksia, jos EDPS ei pääse tarkastuksessaan käsiksi tietoihin tai jos siltä salataan 
keskeisiä tietoja. Jotta otettaisiin huomioon asetuksen N:o 45/2001 tarkistamista koskevan 
yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutukset, 13. joulukuuta 2010 laadittu EDPS:n strateginen 
asiakirja olisi tarkistettava yhdessä tietosuojavastaavien kanssa. Laiminlyöntien julkistaminen 
seuraamuksena voitaisiin ottaa käyttöön kyseessä olevan toimielimen suostumuksella. 
Kaikkien seuraamusten on oltava oikeassa suhteessa tekoon, ja ne on langetettava vasta 
oikeudenmukaisen menettelyn jälkeen. Missään vaiheessa ei pidä unohtaa päämäärää, joka on 
vaatimustenmukaisuus ja oikeuksien kunnioittaminen.

– EDPS voi tulevaisuudessa toimia Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristönä, jos 
nykyinen tietosuojasäädöspaketti hyväksytään. Mikä on kantanne Euroopan 
tietosuojaneuvoston mahdolliseen organisaatioon ja työmenetelmiin sekä siihen, 
miten asetusta (EY) N:o 45/2001 olisi muutettava, jotta otetaan huomioon tämä 
uusi tehtävä?

EDPS:n rakenteen organisoinnin ja sen työmenetelmien ei pidä muuttaa sen 
riippumattomuutta, jos se ottaa vastuulleen Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön 
tehtävät.
Minun on hankala vastata tähän kysymykseen, koska en ole itse ollut todistamassa EDPS:n ja 
29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän nykyisiä suhteita. EDPS:n on joka tapauksessa 
pysyttävä täysin riippumattomana, kuten asetuksen N:o 45/2001 44 artiklassa todetaan. On 
mahdotonta ajatella, että EDPS:llä ei olisi samanlaista riippumatonta asema kuin se, mitä 
Euroopan unionin tuomioistuin on useissa viimeaikaisissa päätöksissään vaatinut kansallisilta 
tietosuojavaltuutetuilta.
Voitaisiin ajatella, että 29 artiklan mukaisen työryhmän ja EDPS:n palveluja yhdistetään EU:n 
toimielinten neuvonnan alalla, mutta valvontatehtävien osalta sitä ei voida tehdä. Olisi luotava 
eräänlainen kiinanmuuri, jotta valvontatehtävä erotetaan neuvontatehtävistä. Hallinnolliset 
yksiköt ja finanssiyksiköt voisivat toimia yhteistyössä, vaikka EDPS:llä on vain yksi 
budjettikohta.
Tietosuojaneuvoston tehtävien osalta olisi perustettava yhteisiä tiimejä etenkin alakohtaisten 
teemojen alueella (EU:n suurten toimintalinjojen mukaisesti). Tietosuojaneuvoston ja EDPS:n 
johtajat voisivat yhteisvaikutusten aikaansaamiseksi antaa tapauskohtaisesti yhteisiä 
toimeksiantoja näille tiimeille kyseessä olevalla alalla. Yksittäiset virkamiehet olisivat 
kuitenkin edelleen jommankumman viranomaisen palveluksessa.

Asetuksen N:o 45/2001 korvaavan asetuksen olisi noudatettava uudistusten henkeä.
EDPS:n riippumattomuuden vahvistavassa artiklassa voitaisiin todeta, että riippumattomuus ei 
vaarannu Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön tehtävien hoitamisen kautta.
Tästä sihteeristötehtävästä olisi laadittava erityinen artikla ja työjärjestyksessä olisi 
määriteltävä tarkemmin sen aiheuttama uusi organisaatiotapa. Näissä artikloissa olisi 
kuvattava sekä valvonta- että neuvontatehtävät.
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Kansallisten viranomaisten kanssa toteuttavaan yhteistyöhön olisi omistettava kokonainen 
artikla. On myös tarkasteltava EDPS:n asemaa kolmansien maiden mahdollisten vastaavien 
viranomaisten suhteen.
Olisi myös määriteltävä EDPS:n asema, kun tietosuojaneuvosto toimii keskitetyn 
asiointipisteen järjestelmän puitteissa, mikä on yksi uudistuksen panoksista, jotta voidaan 
suosia yhteistä tietosuojakulttuuria, joka perustuu oikeusvaltion periaatteisiin, keskinäiseen 
luottamukseen ja vuorovaikutukseen.


