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Jeg har arbejdet inden for området databeskyttelse uafbrudt de sidste 15 år. Min 
professionelle løbebane har givet mig et "360-graders" overblik over dette område, først i en 
stilling ved det franske parlament, dernæst hos CNIL (den franske Kommission for 
Databehandling og Frihedsrettigheder), hvor jeg steg til posten som generalsekretær.

I stillingen som administrator ved den Franske Nationalforsamling havde jeg ansvaret for 
gennemførelsen af direktiv 95/46 i fransk ret, en lov som i betydelig grad har ændret CNIL's 
beføjelser (lov af 2004). Mine erfaringer fra arbejdet i Nationalforsamlingen som specialist i 
spørgsmål om strafferet og persondatarettigheder har givet mig øvelse og metode, men først 
og fremmest smag for dette arbejdet med rådgivning og forhandlinger med folkevalgte, 
politiske grupper og regeringsfolk. Disse funktioner er alle sammen en integreret del af det 
arbejde, som udføres af Den Europæiske Tilsynsførende (EDPS), som det fremgår af det 
politikoplæg, som blev offentliggjort den 4. juli i år. 

Som generalsekretær for CNIL stod jeg for etableringen af det "nye CNIL", jf. den nye 
lov i 2004. Jeg foretog en omstrukturering af organisationen og en diversificering af CNIL's 
juridiske ekspertiseressourcer samt især de teknologiske ressourcer. Det forholder sig sådan, 
at en tilsynsmyndighed har en udtalt tilbøjelighed til konservatisme snarere end pragmatisme i 
sin analyse, og derfor er så meget desto mere følsom over for ydre pres, at den overhales af 
teknologien. Det er på grundlag af denne overbevisning, at jeg tredoblede antallet af tekniske 
rådgivere tilknyttet CNIL. For at forblive uafhængig skal en tilsynsmyndighed i dag 
kunne mestre flere fagområder. Jeg forestod en juridisk sikring af CNIL's anvendelse af 
sine tvangsmidler og kontrolbeføjelser, udviklede nye internetbaserede tjenester for brugere, 
fornyede kommunikationen og har i international sammenhæng gjort bestræbelser på at 
fremme og forklare den europæiske model (jf. konferencen i Strasbourg i 2008, som mundede 
ud i Madrid-erklæringen). Det "nye CNIL" og dets kommunikationsstrategi udløste stor 
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antagonisme fra visse sider, og organisationens uafhængighed blev truet i form af 
parlamentariske ændringsforslag, der havde til formål at beskære dets budget, eller i form af 
politisk pres i forbindelse med visse sager, der på gennemgribende vis vedrørte offentlige 
frihedsrettigheder. Til eksempel kan nævnes styringen af politi-projektet STIC eller 
oprettelsen af projektet EDVIGE om kursustjenester. Jeg har således en nøjagtig forståelse 
af uafhængighedsprincippet, dels af at uafhængighed er nødvendig og dels af behovet for 
dialog, hvis ikke iagttagelsen af uafhængighed skal forvandle sig til en misforstået og 
utilnærmelig, egenrådig forvaltning. Det er en sådan forståelse af uafhængighed som 
nødvendig, åben, men konsekvent, som ETDB vil få brug for, hvis institutionen skal 
have held med at løse sine nye arbejdsopgaver. 

Endelig må det nævnes, at den økonomiske dimension af databeskyttelse mere end 
nogensinde før er blevet aktuel. Det ser jeg dagligt i mit arbejde som advokat i et 
internationalt advokatkontor. Persondata er økonomiens nye "sorte guld". Det skaber nye 
muligheder for tjenesteydelser og markeder. Disse nye aktører inden for den digitale økonomi 
er således grundlæggende af "eksplosiv" art, idet de spreder deres aktiviteter horisontalt plan 
takket være deres styring af persondata. Et sådant kendskab til de økonomiske realiteter er et 
essentielt aktiv for, at ETDB vedblivende kan udføre et vedkommende og pragmatisk 
rådgivningsarbejde over for EU-institutionerne. 

Det er i denne kontekst af vedvarende innovation og konkurrence mellem de juridiske 
reguleringssystemer, at EU har besluttet at omforme sin egen model. Forslaget til forordning 
opererer med indførelsen af en ny styringsstruktur for myndighederne, gennem en 
sammenhængsmekanisme der sættes under forvaltning af det kommende Europæiske 
Databeskyttelsesråd, hvis sekretariat vil sortere under ETDB. Det drejer sig om en yderst 
vanskelig opgave, der er ny og af strategisk betydning. Der skal med andre ord etableres 
en "ny ETDB" med et nyt arbejdshold til at forestå det nye projekt. Jeg ved af erfaring, 
hvad gennemførelsen af forandringer kræver i form af energi, engagement, 
innovationskapacitet og entusiasme. Entusiasme, organisationsfleksibilitet, en tværfaglig 
tilgang til databeskyttelse og en åben, men konsekvent forståelse af uafhængighedsprincippet 
– det er, hvad det "nye ETDB" har brug for. Det er disse kvaliteter, som jeg ønsker at stille til 
rådighed for organisationen. 

ETDB må, mens det afventer den kommende forordnings ikrafttræden, varetage sin 
kontrolvirksomhed ved at drage fordel af de erfaringer, der er høstet i de seneste ti år, som 
tydelig formuleret i politikoplægget. Et af tilsynsmyndighedens fornemste forpligtelser er 
således at være forudsigelig. 

At være forudsigelig består først og fremmest i at forklare og formidle sig vedrørende 
kriterierne for prioriteringen af kontroller. Hvad enten det drejer sig om kontrolbesøg eller 
forudgående kontrol af risikohåndteringen, skal denne prioritering foregå efter følgende 
kriterier: (i) modtagne klager, selv om antallet heraf har været konstant faldende siden 2011 
(fra 100 til 80 i 2013), (ii) temaer som fastsat af ETDB selv (f.eks. datasikkerhed, 
kommentarfelter, geolokalisering, "bring your own device"-praksis inden for EU-
institutionerne, etc.). Som følge af det voksende antal anmodninger om forudgående kontrol 
(80 i 2010, 280 i 2013) bør ETDB kunne regulere denne tilgang ved at fastsætte prioriteter og 
med større omhu gøre anvendelse af de ikke-afgivne udtalelser, der er fastsat i art. 27 i 
forordning 45/2001. 
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ETDB skal hvert år offentliggøre programmet for sine kontrolaktiviteter og fremlægge 
opgørelsen over disse for det foregående år. Meningen med denne fremlæggelse vil tillige 
bestå i at bidrage til en forbedring af sædvane omkring databeskyttelse inden for EU-
institutionerne i forlængelse af "bedste praksis". Dette program vil blive vedtaget på grundlag 
af forslag fra ETDB-arbejdsgrupperne og i fælles forståelse med den assisterende 
tilsynsførende. Den skal således både udformes og forvaltes som et ledelsesprojekt. 

Som kontrolmyndighed skal ETDB være retfærdig og pragmatisk for at opnå større 
troværdighed. At være retfærdig betyder at have en analysemetode til vurdering af 
efterlevelsen af reglerne for databeskyttelse og de forudsete risici, som er forbundet hermed, 
men samtidig regelmæssigt at tage metoden op til revision, f.eks. ved at tage teknologiske 
nyskabelser i betragtning (vedr. f.eks. sikkerhed eller anvendelse) eller at uddrage lektier af 
kontroller, og at formidle disse. ETDB kan til dette formål indhente assistance fra it-eksperter 
(via ENISA eller andre ressourcecentre). At være pragmatisk betyder at bruge 
analysemetoden til at evaluere, om databehandlingen efterlever reglerne, men således at der 
samtidig tages hensyn til særlige omstændigheder ved behandlingen, dataenes følsomhed, 
formålenes legitimitet såvel som de risici for personrettigheder, der er forbundet hermed. Den 
risikobaserede tilgang, når risiciene er blevet belyst og forstået, er ligeledes et middel til at 
fremme en bedre databeskyttelseskultur, fordi den har et empirisk grundlag, som de berørte 
tjenestegrene og personer med lethed kan tilegne sig.

ETDB skal som tilsynsmyndighed være effektiv. I betragtning af de yderst begrænsede 
ressourcer, som stilles til rådighed, må ETDB være selektiv i udøvelsen af sin 
kontrolvirksomhed og støtte sig til eksterne konformitetsfunktioner. Disse funktioner er i 
første række de databeskyttelsesansvarlige og databeskyttelseskoordinatorerne. At 
sammenslutte og give impuls til dette fagfællesskab er et af midlerne til at sprede og 
dermed effektivisere ETDB's indsats og sikre et højt niveau af databeskyttelse inden for EU. 

ETDB må til dette formål være nyskabende i sine kommunikationsmetoder. Alt afhængig 
af de til rådighed stående ressourcer kan det f.eks. tænkes at (i) oprette et extranet for 
databeskyttelsesansvarlige og -koordinatorer, hvor sidstnævnte kan få adgang til vejledninger, 
foraer og FAQ'er, (ii) organisere video-konferencebaserede kurser, (iii) oprettelse af e-
learning-forløb, (iv) udvikle instrumenter eller støtteredskaber tilpasset de 
databeskyttelsesansvarliges og -koordinatorernes behov som tilkendegivet via spørgeskemaer, 
(v) eller at afholde et årligt møde for databeskyttelsesansvarlige og -koordinatorer vedrørende 
et specifikt tema eller tiltag. 

Det er med henblik på at tilrettelægge den fremtidige styring af Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd ("Rådet") nødvendigt først at definere dettes rolle klart og tydeligt. Som 
det fremgår af udkastene til forordning og direktiv, som de forelå pr. januar 2012, skal Rådet 
være et instrument til at sikre sammenhæng i gennemførelsen af retsakterne og et organ til 
behandling af uoverensstemmelser og tvistbilæggelse mellem nationale myndigheder. 

Rådet træder i denne henseende i funktion på følgende måder: (a) som respons på en 
anmodning fra en national myndighed inden for rammerne af sin beføjelse til forudgående 
kontrol (f.eks. hvis denne ønsker at oprette en liste over behandlinger, som forelægges 
myndigheden til forudgående høring, eller at indføre bindende virksomhedsregler), (b) efter 
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anmodning fra en national myndighed inden for rammerne af den efterfølgende kontrol 
(f.eks. i tilfælde af myndighedens afslag på at inddrage en anden myndighed i forbindelse 
med en fælles kontrol). Parlamentet har desuden i væsentligt omfang styrket Rådets beføjelser 
på dette område ved tillige at have givet det beføjelse til at træffe afgørelser i tvister mellem 
myndigheder, når en af disse har stillet forslag om at pålægge sanktioner, (c) på eget initiativ 
for at udfærdige vejledninger i bedste praksis og retningslinjer for de nationale myndigheder,
(d) som et center for deling af ressourcer, som stilles til rådighed for de nationale 
myndigheder (kursustilbud, dokumentation). 

Disse fire hovedopgaver, der sagtens kan gribe ind i hinanden (kurser kan f.eks. finde sted 
pga. konstaterede vanskeligheder i forbindelse med fælles arbejdsopgaver), skal i første 
omgang udgøre strukturerne i ETDB's organisering af Rådets sekretariat. virkemåderne (a), 
(b) og (c) tilknyttet Udvalgets "funktion" skal fremgå som sådanne af organisationsplanen, 
mens virkemåde (d), centret for ressourcedeling, skal være en horisontal aktivitet, der 
understøtter de øvrige. Denne skal understøttes af et sikret extranet, hvorigennem de 
nationale myndigheder, foruden assistance til kurser og vidensbaser, især vil have adgang til 
en oversigt over sagsbehandlingsforløbet for de anmodninger, som er blevet forelagt Rådet. 

Der skal være særlig opmærksomhed på behandlingen af de mest følsomme anmodninger, 
hvilket vil sige dem der opstår i forbindelse med efterfølgende kontrol (b). ETDB skal 
bestræbe sig på at nå frem til løsninger, der er afbalancerede, retfærdige og upartiske, og 
således fremme konsensus og tillid i kredsen af myndigheder. ETDB's og den assisterende 
tilsynsførendes "diplomatiske" rolle, det at de står til rådighed, deres evne til at lytte og indgå 
i dialog, samt deres kendskab til de nationale myndigheder og disses forskellige 
arbejdskulturer er i denne sammenhæng essentiel faktor for, at de kan varetage denne opgave. 

ETDB's relevans, i kraft af disse virkemåder, der støtter sig på en række tværgående 
"ressourcer", skal underkastes periodisk evaluering (hver 18. eller 24. måned) i Rådets 
regi med henblik på at sikre organisationens effektivitet og bibeholde dens fleksibilitet inden 
for en digital verden, der i særlig grad er forandringspræget. 
Disse forskellige hovedopgaver af ny og strategisk art, som er pålagt ETDB, vil indebære en 
ændring af forordning 45/2001, ved første øjekast af art. 46 ("hverv") og 47 ("beføjelser"). 


