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Lucrez în domeniul protecției datelor de peste 15 ani, fără întrerupere. Experiența mea 
profesională, dobândită mai întâi pe lângă organul legislativ, ulterior în cadrul autorității de 
reglementare (CNIL - Autoritatea Franceză pentru Protecția Datelor) și, în cele din urmă, în 
calitate de consilier juridic, mi-a permis să obțin o imagine de ansamblu („la 360°”) cu privire 
la acest subiect.

În calitate de administrator în cadrul Adunării Naționale, am fost responsabil cu transpunerea 
Directivei 95/46/CE, care a modificat substanțial competențele CNIL (Legea din 2004). În 
urma activității mele de specialist în chestiuni de drept penal și în domeniul datelor cu 
caracter personal din cadrul Adunării Naționale, am dobândit deprinderea, cunoștințele 
metodologice și, mai ales, pasiunea pentru colaborarea, consilierea și negocierea cu 
aleșii, grupurile politice și membrii executivului, misiuni care, potrivit documentului de 
politică (Policy Paper) publicat la 4 iunie, fac parte integrantă din atribuțiile Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor (AEPD). 

În calitate de Secretar General, am pus în aplicare „noua CNIL” prevăzută de Legea 
din 2004. Am modificat organizarea acesteia și i-am diversificat resursele în materie de 
cunoștințe juridice și, mai ales, tehnologice de specialitate de care dispunea. De fapt, cu cât 
este mai depășită din punct de vedere tehnologic, o autoritate de reglementare este cu atât mai 
înclinată spre conservatorism și, dacă analiza sa este lipsită de pragmatism, ea este cu atât mai 
sensibilă la presiunile externe. Fiind clar convins de acest lucru, am triplat numărul inginerilor 
din cadrul CNIL. Pentru ca, în prezent, o autoritate de reglementare să fie independentă, 
ea trebuie să fie pluridisciplinară. Am securizat din punct de vedere juridic exercitarea 
competențelor coercitive și de control ale CNIL, am dezvoltat noi servicii online pentru 
utilizatori, am adus contribuții novatoare în domeniul comunicării și am mărit ponderea 
domeniului internațional în ceea ce privește logica promovării și explicării modelului 
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european (a se vedea Conferința din 2008 de la Strasbourg, în urma căreia s-a semnat 
Declarația de la Madrid). Această „nouă CNIL” și strategia sa de comunicare au determinat 
reacții ostile și amenințări la adresa independenței autorității, prin intermediul unor 
amendamente parlamentare care vizau reducerea bugetului CNIL sau prin exercitarea de 
presiuni politice în contextul anumitor dosare strâns legate de libertățile publice. Controlul 
bazei de date STIC (Sistemul de prelucrare a informațiilor despre infracțiunile constatate) a 
poliției sau proiectul de creare a bazei de date a serviciilor de informații EDVIGE 
(Exploatarea documentară și valorificarea informațiilor generale) constituie câteva exemple în 
acest sens. Prin urmare, știu exact ce înseamnă independența, ce exigențe impune, dar și 
faptul că necesită deschidere către dialog, fără de care s-ar transforma într-o autarhie 
neînțeleasă și inaccesibilă. De o astfel de concepție asupra independenței, exigentă, 
deschisă, dar fermă, are nevoie AEPD pentru a reuși să își ducă la îndeplinire noile 
misiuni. 

În sfârșit, dimensiunea economică a protecției datelor este de actualitate mai mult ca 
oricând. Ca avocat într-un cabinet internațional, mă confrunt cu ea zi de zi. Datele cu caracter 
personal constituie noul „aur negru” al economiei. Acestea permit crearea de noi servicii și 
piețe. Prin urmare, acești noi actori ai economiei digitale au un caracter inerent „perturbator”, 
deoarece, datorită controlului pe care îl au asupra datelor cu caracter personal, aceștia se 
diversifică orizontal. Cunoașterea realității economice este esențială pentru ca AEPD să 
rămână pertinentă și pragmatică în misiunea sa de consiliere a instituțiilor europene. 

În acest context al inovării permanente, al concurenței între sistemele juridice de reglementare 
a decis Europa să își reformeze propriul model. Proiectul de regulament introduce o nouă 
structură de guvernanță a autorităților, prin intermediul mecanismului de coerență aflat sub 
autoritatea viitorului Comitet European al cărui secretariat va fi asigurat de AEPD. Este vorba 
despre o sarcină deosebit de dificilă, nouă și strategică. Așadar, trebuie concepută o nouă 
AEPD, cu o nouă echipă, pentru un nou proiect. Știu din experiență câtă energie, câtă 
dedicare, ce capacitate de inovare și cât entuziasm implică un proces de schimbare.
Entuziasm, agilitate în organizare, o abordare pluridisciplinară a protecției datelor, o 
concepție deschisă dar fermă asupra independenței: acestea sunt nevoile „noii” AEPD. 
Acestea sunt calitățile pe care doresc să le pun în slujba sa. 

Până la intrarea în vigoare a viitorului regulament, autoritatea (AEPD) va trebui să își exercite 
mandatul de control, punând în valoare rezultatele obținute în ultimii zece ani în acest 
domeniu, care sunt clar formulate în documentul de politică (Policy Paper). De fapt, printre 
obligațiile principale ale unei autorități de control se numără previzibilitatea.

A fi previzibilă înseamnă, în primul rând, a fi transparentă și a informa cu privire la 
criteriile sale de stabilire a priorității acțiunilor de control desfășurate. Indiferent dacă 
este vorba despre vizite la fața locului sau despre verificări prealabile ale operațiunilor de 
prelucrare cu grad de risc, pentru stabilirea priorităților s-ar putea ține seama de următoarele 
criterii: (i) reclamațiile primite, deși numărul acestora se află într-o scădere constantă din 
2011 (de la 100 la 80 în 2013), (ii) tematicile determinate de AEPD [de exemplu, securitatea 
datelor, spațiile destinate comentariilor, localizarea geografică, practica utilizării 
dispozitivelor personale într-un context profesional (Bring your own device - BYOD) în 
cadrul instituțiilor europene etc.]. Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de solicitări 
de verificări prealabile primite (80 în 2010, 280 în 2013), AEPD ar putea reglementa acest 
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flux și și-ar putea pune în aplicare prioritățile, utilizând cu discernământ avizele tacite 
prevăzute la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

În fiecare an, AEPD ar trebui să-și publice programul de control și să informeze cu 
privire la rezultatele celui din anul precedent. Printr-o astfel de informare, AEPD ar 
contribui, de asemenea, la îmbunătățirea culturii protecției datelor în cadrul instituțiilor 
Uniunii, prin desprinderea de „bune practici”. Acest program ar fi adoptat în temeiul 
propunerilor echipelor AEPD și de comun acord cu adjunctul acesteia. El ar trebui, deci, 
conceput și totodată desfășurat sub formă de proiect administrativ.

În calitate de autoritate de control, AEPD trebuie să fie echitabilă și pragmatică, însușiri 
care îi vor spori într-o mai mare măsură credibilitatea. A fi echitabilă înseamnă a avea o grilă 
de analiză a conformității cu normele de protecție a datelor, precum și a riscurilor conexe 
prestabilită, dar revizuită cu regularitate, de exemplu, pentru a ține seama de evoluțiile 
tehnologice (precum cele în materie de securitate sau de practici) sau de concluziile desprinse 
în urma controalelor, și care să fie comunicabilă. În acest scop, AEPD ar putea solicita 
sprijinul specialiștilor în domeniul tehnologiei informației (prin intermediul ENISA sau al 
altor centre de resurse). A fi pragmatică înseamnă a realiza evaluarea conformității unei 
operațiuni de prelucrare conform acestei grile de analiză, ținând seama de circumstanțele 
specifice prelucrării respective, de sensibilitatea datelor prelucrate, de legitimitatea 
obiectivelor, precum și de eventualele riscuri conexe asupra drepturilor omului. Abordarea 
riscurilor, în măsura în care acestea din urmă sunt clarificate și înțelese, constituie, de 
asemenea, o metodă de asigurare a progresului culturii protecției datelor, deoarece o 
asemenea abordare are un fundament empiric pe care serviciile și persoanele vizate și-l pot 
asuma cu ușurință.

În calitate de autoritate de control, AEPD trebuie să fie eficientă. Având în vedere resursele 
reduse pe care le are la dispoziție, AEPD va trebui să fie selectivă în acțiunile sale de control 
și să se bazeze pe surse externe din domeniul conformității, printre care se numără, în 
primul rând, responsabilii cu protecția datelor (RPD) și coordonatorii (DPC). Mobilizarea și 
impulsionarea acestei comunități reprezintă unul dintre mijloacele de extindere a acțiunii 
AEPD și de garantare a unui nivel ridicat de protecție a datelor în cadrul Uniunii. 

În acest scop, AEPD va trebui să își înnoiască metodele de comunicare. De exemplu, în 
funcție de resursele disponibile, ar putea avea în vedere: (i) deschiderea unei rețele extranet 
pentru RPD și DPC, unde să li se pună acestora la dispoziție ghiduri practice, forumuri, o 
rubrică cu întrebări frecvente (FAQ) și răspunsuri la întrebările lor, (ii) organizarea unor 
conferințe de formare online, (iii) punerea în aplicare a unor module de învățare online (e-
learning), (iv) elaborarea unor instrumente sau a unor materiale de suport adecvate nevoilor 
RPD și DPC, potrivit informațiilor transmise de aceștia prin intermediul chestionarelor, (v) 
sau chiar organizarea unor reuniuni anuale ale RPD și DPC, orientate pe o anumită temă sau 
acțiune. 

Pentru analizarea viitoarei organizări a Comitetului European (comitetul), trebuie mai întâi să 
se definească în mod clar rolul acestuia. Potrivit proiectelor de regulament și de directivă, în 
formularea lor din ianuarie 2012, comitetul este instrumentul de punere în aplicare coerentă a 
acestor două acte legislative și organismul de soluționare a litigiilor și de conciliere a 
autorităților naționale. 
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În acest scop, comitetul intervine în următoarele patru situații: (a) la solicitarea unei 
autorități naționale în cadrul competenței sale de control a priori (de exemplu, dacă 
autoritatea națională dorește să stabilească lista de operațiuni de prelucrare supuse consultării 
sale prealabile sau să adopte BCR); (b) la solicitarea unei autorități naționale în cadrul 
controlului a posteriori (de exemplu, în cazul refuzului unei autorități de a se asocia cu o altă 
autoritate în cursul operațiunilor comune de control); de asemenea, Parlamentul a consolidat 
semnificativ puterile comitetului în acest domeniu, conferindu-i totodată competența de a 
soluționa dezacordurile dintre autorități în cazul propunerii de sancțiuni de către una dintre 
acestea; (c) din proprie inițiativă, pentru a stabili ghiduri de bune practici și linii directoare 
pentru autoritățile naționale; (d) în calitate de centru de resurse utilizate în comun în 
serviciul autoritățile naționale (prestații pentru formare, furnizarea de documentație). 

Aceste patru misiuni, care, cu siguranță, pot interacționa între ele (de exemplu, organizarea 
unei formări poate fi determinată de dificultățile constatate în cadrul operațiunilor comune), ar 
trebui, într-o primă etapă, să structureze organizarea secretariatului comitetului asigurat de 
către AEPD. Astfel, misiunile (a), (b) și (c), legate de activitatea de bază a comitetului, ar 
trebui identificate ca atare în cadrul organigramei, iar misiunea (d), de centru de resurse 
utilizate în comun, ar fi o activitate transversală, de sprijin a tuturor celorlalte. Aceasta 
din urmă ar trebui să se bazeze pe punerea la dispoziția autorităților naționale a unei rețele 
extranet securizate, unde, pe lângă suporturile de formare și baza de cunoștințe, să li se ofere 
acestora acces în special la situația acțiunilor întreprinse în urma instrumentării diferitelor 
solicitări adresate comitetului. 

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită instrumentării celor mai delicate solicitări, 
probabil cele care survin în cadrul controlului a posteriori (b). AEPD ar trebui să urmărească 
identificarea unor soluții echilibrate, echitabile și imparțiale, ca factor de stabilire a unui 
consens și de consolidare a încrederii în cadrul comunității autorităților. În acest context, rolul 
„diplomatic” al AEPD și al adjunctului său, disponibilitatea acestora, capacitatea lor de 
ascultare și de dialogare, precum și cunoștințele lor referitoare la diferitele autorități naționale 
și la culturile acestora, vor fi esențiale în vederea îndeplinirii cu succes a misiunii AEPD. 

Pertinența acestei organizării pe misiuni, cu sprijinul unei direcții transversale de 
resurse, ar trebui evaluată periodic (o dată la 18 sau 24 de luni) în cadrul comitetului, în 
vederea garantării eficienței acesteia și a menținerii agilității sale într-o lume digitală deosebit 
de inovatoare. 
Aceste diferite misiuni noi și strategice încredințate AEPD vor impune modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, la o primă analiză a articolelor 46 (Atribuții) și 47 
(Competențe) din acesta. 


