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EUROPAPARLAMENTET 2014 - 2019

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 19.00–22.30
Europaparlamentet
STRASBOURG

Utfrågning med den nominerade kandidaten Noëlle Lenoir

– Varför har du sökt denna befattning och varför menar du att du är lämplig för den?

Min motivation grundar sig på tre centrala skäl.

För det första är jag fascinerad av mötet mellan mänskliga rättigheter, vetenskap och teknik, 

eftersom detta är grunden för moderna demokratier. 

För det andra vill jag ställa min erkända sakkunskap och praktiska erfarenhet på området för 

uppgiftsskydd till det europeiska allmänintressets och EU-institutionernas förfogande. Min 

vision är ett Europa som kan erbjuda en modell för sina medborgare i ett globalt 

informationssamhälle. 

För det tredje måste EU:s institutioner föregå med gott exempel när det gäller respekten för 

uppgiftsskydd. Detta är också själva innehållet i den tillsynsroll som innehas av Europeiska 

datatillsynsmannen. 

Varför jag anser mig vara lämplig för befattningen. 

a) Jag är fullständigt oberoende, något jag alltid visat, bl.a. som förvaltningsdomare och 

författningsdomare. Som minister för Europafrågor betraktades jag som representant för det 

civila samhället och inte som politiker. Jag valde inte en politisk karriär även om jag hade 

kunnat göra det. Jag är en jurist med ett starkt engagemang för de mänskliga rättigheterna, och 

jag är fascinerad av mötet mellan dessa rättigheter och teknik.  

b) Jag är sakkunnig på området för uppgiftsskydd och har haft möjlighet att följa utvecklingen 

inom detta område ända sedan antagandet av den franska lagstiftningen 1978 och inrättandet 

av den franska datainspektionen (CNIL) – där jag medverkade i det inledande skedet – fram 

till idag då jag i egenskap av delägare i en internationell advokatbyrå leder en s.k. ”practice 

group” i Paris som behandlar de rättsliga aspekterna på uppgiftsskydd. Jag har konstaterat att 

det fortfarande är få kvinnor som är delägare i internationella advokatbyråer och att ännu färre 

kvinnliga delägare är avdelningschefer. 
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c) Jag är medeveten om komplexiteten hos offentliga institutioner, eftersom jag arbetat inom 

maktbalansens tre olika områden: den lagstiftande (handläggare i den franska senaten och 

etiker i nationalförsamlingen), den verkställande (justitieministerns kabinett och minister) och 

den dömande (den franska myndigheten Conseil d’Etat, författningsdomstolen och 

advokatsamfundet). Vid CNIL lärde jag också känna de oberoende administrativa 

myndigheterna inifrån. 

c) En öppenhet för omvärlden och kulturell mångfald har alltid varit centrala element i min 

tankevärld, både som europé och som världsmedborgare. Mitt uppdrag som ordförande för 

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och som ordförande för Unescos 

internationella kommitté för bioetik, och min undervisning vid Columbia University (USA), 

University College London och idag Hautes Ecoles Commerciales i Paris, har inneburit 

kontakter med unga människor från hela världen. 

Det är dessa egenskaper (oberoende, teknisk kunskap på området, erfarenhet av 

myndighetsförvaltning på hög nivå och förmåga att kommunicera med andra) som jag anser 

gör mig till en synnerligen trovärdig och kompetent kandidat. 

- Kan du redogöra för dina tankar om Europeiska datatillsynsmannens tillsynsuppgift? 
Hur ser du på Europeiska datatillsynsmannens tillsynsroll i samband med EU-
institutionernas och EU-organens verksamhet, och hur ämnar du utnyttja 
datatillsynsmannens befogenheter att ingripa och se till att reglerna följs? 

Europeiska datatillsynsmannens tillsynsuppgift måste främjas, eftersom 
datatillsynsmannens trovärdighet är beroende av den. 
I linje med pågående reform måste man insistera på efterhandstillsyn och samtidigt bevara de 
formaliteter som tidigare inrättats för behandling av känsliga uppgifter, i synnerhet inom 
polisen, rättsväsendet och hälso- och sjukvården. Ett årligt program för revision (avseende 
särskilt integritetsrisker, fysisk säkerhet och internkontroll) bör definieras enligt 
sektorsspecifika kriterier och uppgifternas känslighet, utan att man för den skull bör utesluta 
oanmälda inspektioner (t.ex. vid uppgiftsbrott). Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se 
till att myndigheter utanför EU inte har direkt tillgång till EU:s uppgifter utanför ordningarna 
för ömsesidig hjälp. 
Europeiska datatillsynsmannens bör stärka sin sakkunskap om tillsynen av behandlingen av 
uppgifter inom området för rättsliga och inrikes frågor (Eurodac, SIS II, VIS, Europol etc.), 
och dra de slutsatser om integritetsskydd och de grundläggande friheterna som fastställts 
genom de europeiska domstolarnas (EU-domstolen, Europadomstolen) och de nationella 
författningsdomstolarnas rättspraxis. 
Europeiska datatillsynsmannens tillsynsuppgift omfattar en förstärkning av 
uppgiftsskyddsombudens roll och behörighet. Man bör ge uppgiftsskyddsombuden de verktyg 
som krävs för att de ska kunna bistå personalen att utbilda sig (efterlevnadsprogram, e-kurser) 
och för att Europeiska datatillsynsmannens avdelningar i god tid ska kunna besvara deras 
frågor (exempelvis besvara en begäran om tillgång till uppgifter och samtidigt iaktta 
bestämmelserna om uppgiftsskydd). Uppgiftsskyddsombuden måste uppmuntras att 
systematiskt rapportera de incidenter som konstateras. Europeiska datatillsynsmannen bör 
utarbeta enkla och begripliga riktlinjer för bästa praxis. 
Handläggningen av klagomål måste formaliseras. En mer formell kontakt till ombudsmannen
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bör inrättas i de fall där ett klagomål om uppgiftsskydd riktas till ombudsmannen (t.ex. 
samförståndsavtal).
Sanktionssystemet måste kompletteras och Europeiska datatillsynsmannens 
startegidokument revideras.
Den första sanktionen är att sätta stopp för uppgiftsbehandlingen och vidta skyddsåtgärder. 
Andra sanktioner är motiverade om den kritiserade praxisen fortsätter (särskilt eftersom 
tjänsteföreskrifterna omfattar sanktioner). Man bör också fastställa sanktioner i sådana fall där 
Europeiska datatillsynsmannen inte ges till tillgång till uppgifter eller om viktiga uppgifter 
hemlighålls. Med hänsyn till de effekter som den allmänna förordningen kommer att ha på 
översynen av förordning (EG) nr 45/2001 bör man, i samråd med uppgiftsskyddsombuden, se 
över Europeiska datatillsynsmannens strategidokument av den 13 december 2010. 
En sanktion skulle kunna vara att offentliggöra bristerna i samförstånd med berörda 
institution. Varje sanktion måste vara proportionell och åläggas efter ett korrekt rättsligt 
förfarande, och man får inte glömma huvudmålsättningen, nämligen överensstämmelsen och 
respekten för rättigheter. 

– Med tanke på den framtida roll som Europeiska datatillsynsmannen kan komma att 
spela som sekretariat för Europeiska dataskyddsstyrelsen, om det aktuella 
dataskyddspaketet antas i sin nuvarande lydelse, hur anser du att Europeiska 
dataskyddsstyrelsens organisation och arbetsmetoder bör utformas, och hur borde 
förordning (EG) nr 45/2001 ändras för att beakta denna nya roll?

Utformningen av Europeiska datatillsynsmannens struktur och arbetsmetoder får inte 
påverka datatillsynsmannens oberoende om datatillsynsmannen börjar fungera som 
sekretariat för Europeiska dataskyddsstyrelsen.
Det är svårt att svara på denna fråga utan att ha praktisk erfarenhet av de nuvarande 
förbindelserna mellan Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-gruppen. Under alla 
omständigheter, ska Europeiska datatillsynsmannen bevara sitt fullständiga oberoende i 
enlighet med artikel 44 i förordning (EG) nr 45/2001. Det är otänkbart att Europeiska 
datatillsynsmannen inte skulle ha densamma oberoende ställning som EU-domstolen kräver 
av olika nationella dataskyddsmyndigheter i flera nyligen avkunnade domar. 
Även om man kan tänka sig att sammanföra artikel 29-gruppen med Europeiska 
datatillsynsmannen när det gäller rådgivning riktad till EU:s institutioner, är detta inte möjligt 
avseende tillsynen. Man bör upprätta en ”kinesisk mur” för att hålla tillsynsfunktionen åtskild 
från den rådgivande funktionen. De administrativa och ekonomiska avdelningarna skulle 
kunna samarbeta, eftersom Europeiska datatillsynsmannen har en specifik budgetrubrik.  
När det gäller de uppgifter som tillkommer Europeiska dataskyddsstyrelsen bör man skapa 
gemensamma grupper, i synnerhet när det gäller sektorsfrågor (enligt EU:s viktigaste 
politikområden). För att främja synergier skulle gemensamma uppdragsskrivelser för 
ordföranden för Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen kunna 
adresseras till dessa grupper avseende ett givet ämne från fall till fall.  De enskilda anställda 
ska fortsätta vara underställda någondera myndighet. 
Den förordning som ersätter förordning (EG) nr 45/2001 bör vara i linje med andan i 
reformen.
I den artikel där Europeiska datatillsynsmannens oberoende fastställs skulle man kunna ange 
att detta oberoende inte äventyras av datatillsynsmannens funktion som sekretariat för 
Europeiska dataskyddsstyrelsen. 
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En särskild artikel bör tillägnas denna sekretariatsfunktion, med en hänvisning till 
arbetsordningen i vilken man närmare redogör för det nya organisationssätt som funktionen 
medför. I separata artiklar bör man beskriva tillsynsfunktionen å ena sidan och den 
rådgivande funtionen å den andra. 
En artikel i sin helhet bör tillägnas samarbetet med nationella myndigheter. Man bör också 
reflektera över Europeiska datatillsynsmannens roll i förhållande till liknande myndigheter i 
tredjeländer, i de fall där sådana myndigheter finns. 
Slutligen bör man precisera Europeiska datatillsynsmannens roll i de fall där Europeiska 
dataskyddsstyrelsen måste ingripa inom ramen för systemet för en enda kontaktpunkt (”one 
stop shop”), vilket är en av reformens utmaningar när det gäller att främja en gemensam 
kultur för uppgiftsskydd, vilken grundar sig på rättsstatsprincipen, ömsesidigt förtroende och 
utbyte. 


