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Johdanto 
Tämä on tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun kolmannesta vuosikertomuksesta1. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx ja apulaistietosuojavaltuutettu Joaquín Bayo 
Delgado aloittivat tammikuussa 2004 työskentelyn perustaakseen riippumattoman viranomaisen, 
joka käsittelee henkilötietojen suojaa Euroopan tasolla. Kuten asetuksessa 45/20012 on säädetty, 
heidän päätehtävänsä ovat:  

• valvoa henkilötietojen käsittelyä EU:n hallinnossa varmistaen, että niiden henkilöiden 
oikeuksia ja vapauksia ei loukata, joiden tietoja käsitellään; 

• antaa lausuntoja ehdotuksista tietosuojaan vaikuttavaksi EU:n uudeksi lainsäädännöksi 
(kuuleminen); 

• tehdä yhteistyötä muiden tietosuojaviranomaisten kanssa korkeatasoisen ja 
johdonmukaisen tietosuojan varmistamiseksi kaikkialla Euroopassa.  

 
Ensimmäisen vuoden aikana viranomainen perustettiin konkreettisesti, ja toisen vuoden aikana 
sen tehtävät vakiinnutettiin. Tässä kolmannessa vuosikertomuksessa aletaan mitata tuloksia. 
Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että EY:n toimielimet ja elimet3 ovat kehittyneet ja että ne 
hyödyntävät yhä enemmän Euroopan tietosuojavaltuutetun asiantuntemusta toimiakseen oikein 
päivittäisessä henkilötietojen käsittelyssään sekä kehittäessään uutta lainsäädäntöä EU:ta varten.  
 
Ainakin kaksi haastetta on yhä edessäpäin. Haasteista ensimmäinen koskee tietosuojasääntöjen ja 
-periaatteiden soveltamista EU:n koko hallinnossa ja 'tietosuojakulttuurin' kehittämistä osana 
hyvää hallintotapaa. Euroopan tietosuojavaltuutettu alkaa keväästä 2007 lähtien arvioida kaikkien 
toimielinten ja elinten edistymistä ja varmistaa asianmukaisen palautteen antamisen. 
 
Toisena haasteena on tietosuojaa koskevien periaatteiden sisällyttäminen yhteisön lainsäädäntöön 
sekä EU:n politiikkojen laadun parantaminen, kun tietosuojan tehokas toteutus on niiden 
onnistumisen perusehtona. On selvää, että tähän kuuluu myös yksityisyysnäkökohtien onnistunut 
integrointi tietyille aloille – kuten yleistä turvallisuutta ja lainvalvontaa koskeviin politiikkoihin – 
joilla joskus tunnutaan olevan eri linjoilla. 
 
Valvonta 
Nyky-yhteiskunnan moderneissa hallinnoissa henkilötietoja käsitellään laajasti eri alueilla. Tämä 
koskee paitsi henkilöstön myös vierailijoiden, varojen vastaanottajien ja monien muiden 
henkilöryhmien henkilötietoja. EY:n toimielimet ja elimet käsittelevät joka päivä huomattavia 
määriä henkilötietoja varsinaisen päivittäisen toimintansa yhteydessä.  
 
Euroopan tietosuojavaltuutetun yksi keskeinen tehtävä on valvoa, että asianomaisten henkilöiden 
oikeuksia ja vapauksia ei loukata, kun heidän henkilötietojaan käsitellään. Oikeudellisena 
kehyksenä toimii asetus 45/2001, jossa vahvistetaan useita velvoitteita niille, jotka käsittelevät 
tietoja, sekä useita oikeuksia niille, joiden tietoja käsitellään.  
 
Yksinkertaiset henkilötietojen käsittelytoiminnot, joista ei aiheudu erityisiä riskejä rekisteröidyille, 
ilmoitetaan asianomaisen toimielimen tai elimen tietosuojavastaavalle. Tietosuojavastaava pitää 
rekisteriä kaikista tällaisista käsittelyistä ja varmistaa asetuksen sisäisen soveltamisen, esimerkiksi 
sen, että henkilötietoja käsitellään vain perustelluista syistä.  

                                                 
1  Koko vuosikertomus on saatavissa sivulla: 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/22. Sen voi tilata maksutta 
painettuna englannin, ranskan ja saksan kielellä. 

2  Asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta. EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1. 

3  Tässä vuosikertomuksessa käytetään asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti termejä 
'toimielimet' ja 'elimet'. Niihin sisältyvät myös yhteisön virastot. Täydellinen luettelo on esitetty 
seuraavalla verkkosivulla:  
http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm  
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Jos henkilötietojen käsittely aiheuttaa erityisiä riskejä henkilöille, joiden tietoja käsitellään, tämä 
edellyttää Euroopan tietosuojavaltuutetun ennakkotarkastusta. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
arvioi sen jälkeen, onko käsitteleminen asetuksen mukaista. Esimerkkejä tällaisesta (riskejä 
aiheuttavasta) henkilötietojen käsittelystä ovat henkilön arviointiin, terveyteen, mahdollisiin 
rikoksiin jne. liittyvät käsittelyt.4  
 
Apulaistietosuojavaltuutetun johtamat valvontatehtävät kattavat neuvonnan antamisen ja 
tietosuojavastaavien avustamisen, riskejä aiheuttavien käsittelytoimien ennakkotarkastukset, 
tutkimusten suorittamisen ja kanteluiden käsittelyn jne. Tähän työhön kuuluu myös tausta-
asiakirjojen ja kannanottojen laatiminen ja Eurodacin keskusyksikön valvonta. 
 
Vuonna 2006 ennakkotarkastuksen kohteena olleista tapauksista annettiin 54 lausuntoa, mikä 
merkitsee kahden kolmasosan lisäystä vuoteen 2005 verrattuna. Vain 5 näistä tapauksista oli 
varsinaisia ennakkotarkastuksia, eli ne toimitettiin Euroopan tietosuojavaltuutetulle ennen 
käsittelyn aloittamista. Ennakkotarkastukset koskivat enimmäkseen henkilöstön arviointiin, 
potilastietoihin, sähköiseen valvontaan, kurinpitomenettelyihin ja sosiaalipalveluihin liittyvää 
henkilötietojen käsittelyä. Jälkikäteen tehtävien ennakkotarkastusten5 ruuhka saadaan 
todennäköisesti selvitettyä kevääseen 2007 mennessä.  
 
Työhön kuuluu myös ennakkotarkastuksen tarpeellisuuden määrittäminen tapauksissa, joissa 
tietosuojavastaava on epäilevällä kannalla, jolloin hän neuvottelee Euroopan tietosuojavaltuutetun 
kanssa. Koska Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa lisäksi suosituksia (jotta käsittelyssä ei 
rikottaisi asetusta) tällaisten neuvottelujen päätteeksi tai kun hän on antanut ennakkotarkastusta 
koskevan lausunnon, kyseisen toimielimen tai elimen toteuttamien toimien seuranta on tarpeen. 
 
Vuonna 2006 vastaanotettiin 52 kantelua, joista 10 otettiin käsiteltäväksi ja tutkittavaksi. Tämä on 
lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2005 verrattuna. Suuri enemmistö vastaanotetuista 
kanteluista jäi edelleen Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontavaltuuksien ulkopuolelle, 
esimerkiksi siksi, että ne koskivat yksinomaan henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltion tasolla 
(tällöin kansalliset tietosuojaviranomaiset ovat toimivaltaisia).  
 
Euroopan oikeusasiamiehen kanssa tehty yhteisymmärryspöytäkirja (joka koskee kanteluja 
epäkohdista toimielinten ja elinten toiminnassa) allekirjoitettiin marraskuussa. Siinä sovitaan 
toimintapuitteista tapauksissa, joissa molemmat viranomaiset ovat toimivaltaisia.  
 
Vuoden 2006 aikana toteutettiin joukko eri aloja koskevia tutkimuksia. Kahteen näistä on syytä 
kiinnittää erityistä huomiota: tutkimukseen, joka koski Euroopan komission kilpailun pääosastoa 
sekä tutkimukseen Euroopan keskuspankin roolista SWIFT-asiassa6. Ensin mainitussa oli kyse 
laajasta alakohtaisesta komission tutkimuksesta, johon liittyi asiakastietojen keruu. Toinen koski 
EKP:n osuutta siinä, että Yhdysvaltojen viranomaiset pääsivät SWIFT-järjestelmään 
(viestintäjärjestelmä kansainvälisiä maksuja varten). Euroopan tietosuojavaltuutettu pyysi EKP:tä 
varmistamaan, että eurooppalaiset maksujärjestelmät noudattavat täydellisesti eurooppalaisia 
tietosuojalakeja. SWIFT-asian seuranta jatkuu vuoden 2007 aikana.  
 
Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi vuonna 2006 hallinnollisia toimenpiteitä koskevaa 
neuvontaa enemmän kuin edellisinä vuosina. Hän käynnisti omasta aloitteestaan tutkimuksen 
henkilöstön henkilökansioita koskevista käytännöistä. Lisäksi hän käynnisti tutkimuksen 
henkilötietojen siirroista kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille sekä tutkimuksen 

                                                 
4  Tarkempia tietoja vuosikertomuksen koko tekstissä ja asetuksen 45/2001 27 artiklassa. 
5  Asetus 45/2001 tuli voimaan 1. helmikuuta 2001 ja Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 

apulaistietosuojavaltuutetun nimitykset tulivat voimaan 17. tammikuuta 2004. Jälkikäteen 
tehtävät ennakkotarkastukset liittyvät käsittelytoimiin, jotka aloitettiin ennen heidän 
nimityksiään ja joita ei sen vuoksi voitu tarkastaa ennen niiden aloittamista.  

6  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. 
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toimielinten ja elinten videovalvonnasta. Työskentely näiden tärkeiden asioiden parissa jatkuu 
vuonna 2007.  
 
Työtä on jatkettu myös tiedonsaantioikeutta ja tietosuojaa käsittelevän asiakirjan7 parissa ja 
sähköistä valvontaa koskevan asiakirjan laadinnassa (tämä käsittelee sähköistä viestintää - puhelin, 
sähköposti, Internet jne. - käyttäen saatavia tietoja). Euroopan tietosuojavaltuutettu oli 
väliintulijana ensimmäisen asteen tuomioistuimessa tiedonsaantioikeutta koskevassa asiassa ja tuki 
kantajan vaatimusta, että komission olisi luovutettava pyydetty osallistujaluettelo 
kokonaisuudessaan. Sähköistä valvontaa koskeva asiakirjaehdotus toimitettiin tietosuojavastaaville 
kommentoitavaksi, ja asiakirjan suuntaa-antavien periaatteiden tarkastelua varten järjestettiin 
seminaari.  
 
Eurodacin yhteistä valvontaa koskeva työskentely yhdessä kansallisten tietosuojaviranomaisten 
kanssa jatkui koko vuoden 2006 ajan. Euroopan tietosuojavaltuutettu järjesti muun muassa toisen 
koordinointikokouksen kesäkuussa. Koska Euroopan tietosuojavaltuutettu on keskusyksikön 
valvontaviranomainen, hänellä oli myös säännöllisiä kokouksia komission kanssa, joka ohjaa 
järjestelmän toimintaa osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
aloitti perusteellisen turvatarkastuksen syyskuussa 2006 yhteistyössä saksalaisten ja ranskalaisten 
asiantuntijoiden kanssa, ja loppuraportti toimitetaan keväällä 2007.  
 
Kuuleminen 
Euroopan tietosuojavaltuutetun neuvontatehtävät sisältävät asiantuntijaneuvonnan antamista 
toimielimille ja elimille kaikissa henkilötietojen suojaa koskevissa asioissa. Tämä on keskeistä 
erityisesti niiden uusien lainsäädäntöehdotusten osalta, jotka vaikuttavat tietosuojaan. Euroopan 
tietosuojavaltuutetun lausunto on näissä tapauksissa EU:n lainsäädäntöprosessin pakollinen osa.  
 
Kuulemiskäytäntöä8 kehitettiin edelleen vuonna 2006. Internet-sivustolla julkaistiin joulukuussa 
luettelo vuoden 2007 aikomuksista. Annettujen lausuntojen määrä on lähes kaksinkertaistunut 
vuoteen 2005 verrattuna: 11 lausuntoa sellaisilta aloilta kuin saatavuusperiaatteen mukainen 
tietojenvaihto, viisumit (myös pääsy laaja-alaiseen viisumitietojärjestelmään (VIS)), passit ja 
konsuliohjeet sekä rahoitusasiat.  
 
Merkittävä huolenaihe poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla on 
ehdotusten järjestys. Euroopan tietosuojavaltuutettu on vastustanut tietojenvaihdon 
helpottamista koskevan lainsäädännön antamista ennen kuin tietosuojan riittävä taso on taattu. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut tällaisia puitteita koskevasta ehdotuksesta kaksi 
lausuntoa, joissa molemmissa korostetaan sitä, että tietosuojapuitteita tarvitaan ennen kuin tietoja 
vaihdetaan.  
 
Euroopan tietosuojavaltuutettu käsitteli useissa komission ehdotuksissa esitettyä biometristen 
tietojen käyttöönottoa. Koska biometriset tiedot ovat erittäin arkaluontoisia ja niiden käyttöön 
sisältyy erityisiä riskejä rekisteröidyille, niiden käsittelyä on tuettava erityisen johdonmukaisin ja 
tehokkain suojatoimin. Toinen yleinen aihepiiri, johon vuoden 2006 aikana kiinnitettiin erityistä 
huomiota useissa lausunnoissa, on yleistyvä suuntaus luoda keskustietokantoja ja laajamittaisia IT-
järjestelmiä. Euroopan tietosuojavaltuutettu on havainnut taipumuksen siihen, että kun tietokanta 
on luotu, siihen pääsy annetaan useammille viranomaisille ja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita 
varten se oli perustettu. Laittomaan käyttöön liittyvä vaara on toinen tärkeä syy siihen, miksi 
nämä tietokannat aiheuttavat erityisiä riskejä henkilöille, joiden tietoja käytetään.  
 
Muihin erityisiin huolenaiheisiin kuuluu se, että henkilötietojen vaihtoon kolmansien maiden 
kanssa ei liity suojatoimia. Euroopan tietosuojavaltuutettu korosti, että tällaiset tietojen siirrot on 

                                                 
7  T-194/04; Bavarian Lager vs. komissio. 
8  Ks. myös maaliskuussa 2005 julkaistua toimintapoliittista asiakirjaa, joka on saatavissa sivulla  

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/21. 
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sallittava ainoastaan sillä edellytyksellä, että henkilötietojen suojan riittävä taso taataan tai että 
siirrot kuuluvat jonkin direktiivissä 95/46/EY9 säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan.  
 
Lainsäädäntöehdotuksista annettujen lausuntojen lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu käsitteli 
myös muita merkittäviä aiheita, kuten kuinka parhaiten järjestää toisen sukupolven Schengenin 
tietojärjestelmän (SIS II) valvonta, tietokantojen yhteentoimivuus sekä PNR-tietojen10 siirtäminen 
Yhdysvaltoihin.  
 
Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkaa uuden teknologisen kehityksen seurantaa, kuten 
perusteknologian sekä tutkimuksen ja kehityksen osuutta yksityisyyden suojan ja tietosuojan 
kannalta. Lisäksi seurattiin politiikan ja lainsäädännön kehitystä, ei pelkästään vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen kehityksen yhteydessä vaan myös muilla alueilla, kuten 
yksityisyyden suojaa ja sähköistä viestintää koskevien säädösten tarkistuksen yhteydessä.  
 
Yhteistyö 
Euroopan tietosuojavaltuutetun työ tietosuojan sisältöjen parissa ei rajoitu siihen, mitä on saatu 
aikaan valvonnan ja lausuntojen antamisen erityisillä tehtäväalueilla. Euroopan yhdentyminen on 
johtanut siihen, että viranomaisten välinen yhteistyö on olennainen osa henkilötietojen vapaata 
liikkuvuutta, joka perustuu kansalaisten korkeatasoiseen suojaan.  
 
Euroopan tietosuojaviranomaisten tärkein yhteistyöfoorumi on 29 artiklan mukainen työryhmä. 
Se kokoontuu täysistuntoon viisi kertaa vuodessa, mutta sen piirissä tehdään konkreettista työtä 
useissa alaryhmissä sekä tiedonjakoa helpottavan suljetun verkkosivuston kautta. Työryhmällä on 
ratkaiseva asema direktiivin 95/46 yhdenmukaisessa soveltamisessa ja sen yleisten periaatteiden 
tulkinnassa.  
 
Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistui aktiivisesti muun muassa työryhmän työskentelyyn sen 
antaessa kolme lausuntoa lentomatkustajien matkustajarekisteritietojen siirtämisestä 
Yhdysvaltoihin. Lisäksi hän osallistui myös useiden sellaisten työryhmän lausuntojen antamiseen, 
jotka koskivat säädösehdotuksia. Työryhmä voi antaa tällaisia lausuntoja ja esittää samalla 
kansallisiin näkökohtiin liittyviä perusteluja. Esimerkkejä työryhmän ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetun välisestä synergiasta lausuntojen antamisessa vuonna 2006 voidaan esittää 
televiestintätietojen säilyttämisen, elatusavun ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
tarkistuksen alalta.  
 
Euroopan tietosuojavaltuutetulla on velvollisuus tehdä yhteistyötä tietosuojasta huolehtivien 
valvontaelinten kanssa EU:n kolmannen pilarin alalla (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö 
rikosasioissa). Euroopan tietosuojavaltuutettu pyrkii varmistamaan korkeatasoisen ja 
johdonmukaisen tietosuojan Schengenin, Europolin, Eurojustin ja tullitietojärjestelmän yhteisten 
valvontaviranomaisten työskentelyssä. Euroopan tasolla tasaisesti kasvanut järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa koskevien aloitteiden määrä, henkilötietojen vaihtoa 
koskevat ehdotukset mukaan lukien, on osoittanut tiiviin yhteistyön olevan ehdottoman 
välttämätöntä. Vuonna 2006 kiinnitettiin eniten huomiota toisiinsa liittyviin 
puitepäätösehdotuksiin tietosuojasta kolmannen pilarin alalla ja saatavuusperiaatteen mukaisesta 
tietojenvaihdosta.  
 
Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistui myös eurooppalaisiin ja kansainvälisiin tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskeviin kokouksiin. Jälkimmäisessä keskityttiin yksinomaan aiheeseen 
"Valvontayhteiskunta" ja sen tuloksena esitettiin muun muassa laajaa kannatusta saanut 
tiedonanto "Communicating Data Protection and Making It More Effective", joka koskee 
tietosuojasta tiedottamista ja sen tehostamista (tiedonantoon viitataan myös nimellä 'Lontoon 
aloite').  

                                                 
9  Mainittu direktiivi on Euroopan tietosuojalainsäädännön keskeinen säädös. Se on saatettu osaksi 

kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa sekä Islannissa, Norjassa ja Liechtensteinissa.  
10  Matkustajarekisteritiedot (Passenger Name Record). 
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Viestintä 
Yhtenä Lontoon aloitteen laatijoista Euroopan tietosuojavaltuutettu aikoo aktiivisesti osallistua 
jatkotoimiin tietosuojasta tiedottamisen parantamiseksi. Tämä on keskeistä, sillä kansalaisten 
yksityisyyden ja henkilötietojen suoja on demokraattisessa yhteiskunnassa elintärkeää. Lontoon 
aloitteessa tietosuojaviranomaisia kehotetaan arvioimaan tehokkuuttaan, vahvistamaan 
teknologian alan valmiuksiaan, kehittämään uusi viestintästrategia, tiedottamaan tietosuojasta 
konkreettisemmin ja edistämään muiden sidosryhmien osallisuutta.  
 
Vuonna 2006 Euroopan tietosuojavaltuutettu keskittyi viestinnässään edelleen kunkin 
päätehtävän puitteissa määritettyihin eri kohderyhmiin. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:  

• haastattelu komission sisäisessä viikkojulkaisussa, jota painetaan yli 50 000 kappaletta ja 
jaetaan myös muiden toimielinten henkilökunnalle (tiedottaminen henkilöstön jäsenille 
heidän oikeuksistaan; valvontatehtävä);  

• osallistuminen tietosuojasta vastaavien henkilöiden verkoston säännöllisiin kokouksiin 
(tiedottaen heille esim. asetuksen 45/2001 säännösten tulkinnasta; valvontatehtävä) 

• lainsäädäntöehdotuksia koskevien lausuntojen antaminen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiaankuuluville työryhmille ja valiokunnille sekä lehdistötiedotteiden 
julkaiseminen ja haastattelujen myöntäminen toimittajille (lausuntojen antamistehtävä). 

 
Euroopan tietosuojavaltuutettu hyödynsi myös muita viestintävälineitä; hän piti joukon puheita 
vuoden aikana sekä julkaisi viisi tiedotuslehtensä11 numeroa, osallistui EU:n avointen ovien 
päivään jne. Lisäksi vuonna 2006 lähetettiin vastaus yli 170 tiedonsaantipyyntöön tai 
neuvontapyyntöön, joita saatiin opiskelijoilta ja muilta kiinnostuneilta kansalaisilta sekä 
projektivastaavilta ja asianajajilta monista eri aiheista.  
 
Hallinto, talousarvio ja henkilöstö 
Äskettäin perustettuna viranomaisena Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkoi kasvuaan ja sai 
vuonna 2006 lisävoimavaroja vuoteen 2005 verrattuna. Talousarvio kasvoi vähän alle 3 
miljoonasta eurosta hieman yli 4 miljoonaan euroon, ja henkilöstön määrä lisääntyi 19:stä 24:ään. 
Hallintoympäristöä laajennettiin vähitellen; annettiin erinäisiä sisäisiä sääntöjä, jotka ovat tarpeen 
viranomaisen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, perustettiin henkilöstökomitea jne.  
 
Yhteistyötä Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission kanssa tehostettiin 
edelleen, ja näin voitiin saada huomattavia mittakaavaetuja. Merkittävä toimi vuonna 2006 oli 
mainittujen toimielinten kanssa tehdyn toimielinten välisen yhteistyösopimuksen jatkaminen 
kolmella vuodella.  
 
Henkilöstövoimavarojen osalta, palvelukseenottoa lukuunottamatta, harjoitteluohjelmassa oli 
edelleen kahdesta kolmeen harjoittelijaa harjoittelujaksoa kohden.  
 
Vuoden 2006 tulokset 
Vuoden 2005 vuosikertomuksessa esitettiin vuodelle 2006 seuraavat päätavoitteet, joista 
useimmat saavutettiin.  
 
• Tietosuojavastaavien verkoston tukeminen 
Tietosuojavastaavien lukumäärä lisääntyi koko vuoden ajan. Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkoi 
tietosuojavastaavien verkoston tukemista ja järjesti seminaarin uusille tietosuojavastaaville. 
Kahdenvälisiä arviointeja siitä, miten ilmoitusten toimittamisessa on edistytty suurissa 
toimielimissä, suoritetaan säännöllisesti. 
 
• Ennakkotarkastusten jatkaminen 

                                                 
11  Seuraavalla verkkosivulla on automaattinen mahdollisuus tilata tiedotuslehti:  

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27. 
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Nykyisten käsittelytoimien ennakkotarkastukset lisääntyivät huomattavasti. Asiaankuuluvia 
politiikkoja ja tärkeimpiä aiheita käsiteltiin säännöllisesti tietosuojavastaavien kanssa. 
 
• Sähköinen valvonta ja liikennetiedot 
Lopullinen versio asiakirjasta, jossa annetaan ohjeet henkilötietojen käsittelystä sähköisiä 
viestintäverkkoja käytettäessä, julkaistaan alkuvuonna 2007. Ensimmäiset tämän alan 
ennakkotarkastuksia koskevat lausunnot annettiin vuonna 2006. 
 
• Henkilökansioita koskevat ohjeet 
Tutkimus toimielinten ja elinten nykyisistä henkilöstön henkilökansioita koskevista käytännöistä 
käynnistettiin ja ohjeita valmistellaan.  
 
• Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin 
Alustavassa asiakirjassa on analysoitu tietojen siirtoa kolmansiin maihin ja kansainvälisille 
järjestöille.  
• Eurodacin valvonta 
Parhaillaan on käynnissä Eurodacin keskustietokantaa koskeva perusteellinen turvatarkastus, joka 
saatetaan päätökseen vuoden 2007 puoliväliin mennessä. 
 
• Lainsäädäntöehdotuksia koskeva neuvontatehtävä 
Annettujen lausuntojen määrä on lähes kaksinkertaistunut, ja ne kattavat laajan aihekirjon. 
Internet-sivustolla julkaistiin ensimmäinen luettelo vuonna 2007 esillä olevista aiheista.  
 
• Väliintulo tuomioistuimiin viedyissä asioissa 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle annettiin oikeus väliintuloon ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa kolmessa tiedonsaantia ja tietosuojaa koskevassa asiassa, ja hän osallistui yhteen 
oikeuskäsittelyyn. Lisäksi hän pyysi väliintuloa tuomioistuimeen viedyssä asiassa, joka koskee 
tietojen säilyttämisestä annettua direktiiviä 2006/24/EY. 
 
• Internet-sivuston toinen versio 
Tammikuussa 2007 käynnistettiin täysin uudistettu Internet-sivusto, jonka rakenne heijastaa nyt 
Euroopan tietosuojavaltuutetun keskeisiä tehtäviä. 
 
• Voimavarojen kehittäminen 
Euroopan tietosuojavaltuutettu kehitti edelleen tarvittavia voimavaroja ja infrastruktuuria 
varmistaakseen tehtäviensä tehokkaan toteuttamisen. Komission, parlamentin ja neuvoston 
kanssa vuonna 2004 tehdyn hallinnollisen sopimuksen voimassaoloa jatkettiin vielä kolmella 
vuodella.  
 
Vuoden 2007 tavoitteet 
Seuraavassa esitetään vuodelle 2007 valitut tärkeimmät tavoitteet. Niiden tulokset esitetään ensi 
vuoden kertomuksessa. 
 
• Tietosuojavastaavien verkoston toiminnan laajuus 
Tietosuojavastaavien verkoston toiminnan olisi saavutettava koko laajuutensa niin, että kaikki 
elimet osallistuvat siihen. Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkaa vahvan tuen ja opastuksen 
antamista tietosuojavastaavien toiminnalle ja kannustaa heitä parhaiden käytäntöjen vaihtoon. 
 
• Ennakkotarkastusten jatkaminen 
Nykyisten käsittelytoimien ennakkotarkastukset saatetaan päätökseen. Erityishuomiota 
kiinnitetään toimielinten välisiin järjestelmiin ja muuhun toimielinten ja elinten väliseen 
yhteiskäyttöön, jotta menettelyjä voidaan järkeistää ja yksinkertaistaa.  
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• Tarkastukset ja tutkimukset 
Euroopan tietosuojavaltuutettu alkaa keväästä 2007 lähtien arvioida asetuksen 45/2001 
täytäntöönpanossa tapahtunutta edistymistä ja suorittaa kaikissa toimielimissä ja elimissä 
tarkastuksia.  
 
• Videovalvonta 
Kehitetään ja julkaistaan ohjeita toimielinten ja elinten videovalvonnasta, jolla on mahdollisesti 
vaikutusta henkilöstön ja vieraiden yksityisyyteen.  
 
• Horisontaaliset kysymykset 
Ennakkotarkastuksia ja kanteluista tehtyjä päätöksiä koskevissa lausunnoissa on käsitelty useita 
yhteisiä aiheita, joista on hyötyä paitsi asianosaisille myös muille toimielimille ja elimille. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu laatii tällaisia horisontaalisia kysymyksiä koskevia ohjeita ja saattaa 
ne laajalti kaikkien toimielinten ja elinten käyttöön. 
 
• Lainsäädäntöä koskeva kuuleminen 
Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkaa uusia lainsäädäntöehdotuksia koskevien lausuntojen 
antamista ja varmistaa asianmukaisen seurannan. Erityishuomiota kiinnitetään päätösten 
täytäntöönpanoa koskeviin asiaankuuluviin ehdotuksiin. 
 
• Tietosuoja kolmannessa pilarissa 
Erityistä huomiota kiinnitetään edelleen yleisten tietosuojaa koskevien puitteiden kehittämiseen ja 
käyttöönottoon kolmannessa pilarissa. Euroopan tietosuojavaltuutettu seuraa myös tiiviisti 
ehdotuksia, jotka koskevat rajojen yli tapahtuvaa henkilötietojen vaihtoa tai yksityisen tai julkisen 
sektorin tietojen saatavuutta lainvalvontatarkoituksiin. 
 
• Tietosuojasta tiedottaminen 
Euroopan tietosuojavaltuutettu tukee voimakkaasti 'Lontoon aloitteeseen' liittyviä jatkotoimia. 
Tähän kuuluu toimia tietosuojaperiaatteita koskevan 'tietoisuuden lisäämiseksi', niiden 
'paremmaksi täytäntöönpanemiseksi' sekä niiden 'tehokkaaksi toteuttamiseksi'. 
 
• Työjärjestys 
Euroopan tietosuojavaltuutetun eri tehtäviä ja toimia koskeva työjärjestys hyväksytään ja 
saatetaan laajaan levitykseen. 
 
• Voimavarojen hallinta 
Rahoitus- ja henkilöstövoimavarojen hallintaa parannetaan edelleen uudistamalla 
talousarviorakennetta, hyväksymällä tarvittavia sisäisiä sääntöjä, muun muassa 
henkilöstöarvioinnin osalta, sekä kehittämällä koulutuspolitiikkaa.  
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