
Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru 
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (CE) nr. […/…] (de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări 

terțe sau de către un apatrid) [COM(2008) 825] 

(2009/C 229/02) 

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în 
special articolul 286, 

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special articolul 8, 

având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date ( 1 ), 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parla
mentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 
privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele 
comunitare și privind libera circulație a acestor date ( 2 ), în 
special articolul 41, 

având în vedere solicitarea unui aviz în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 
primită la 3 decembrie 2008 din partea Comisiei, 

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ: 

I. INTRODUCERE 

Consultarea AEPD 

1. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru 
compararea amprentelor digitale în scopul aplicării 
eficiente a Regulamentului (CE) nr. […/…] [de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de azil 
prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] 
(denumită în continuare „propunerea” sau „propunerea 
Comisiei”) a fost transmisă de către Comisie AEPD spre 
consultare la 3 decembrie 2008, în conformitate cu 
articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
45/2001. Această consultare ar trebui menționată în mod 
explicit în preambulul regulamentului. 

2. Astfel cum a fost menționat în expunerea de motive, AEPD 
a contribuit la prezenta propunere într-un stadiu inițial, iar 

multe dintre punctele pe care le-a ridicat în mod informal 
au fost luate în considerare în textul final al propunerii 
Comisiei. 

Propunerea în contextul acesteia 

3. Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului ( 3 ) privind 
instituirea sistemului „Eurodac” (denumit în continuare 
„Regulamentul Eurodac”) a intrat în vigoare la 
15 decembrie 2000. Eurodac, sistem informatic comunitar, 
a fost conceput să faciliteze aplicarea Convenției de la 
Dublin, menită să instituie un mecanism clar și operativ 
de determinare a responsabilității privind cererile de azil 
prezentate într-unul dintre statele membre. Convenția de 
la Dublin a fost ulterior înlocuită de un instrument legi
slativ comunitar, Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consi
liului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate 
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al 
unei țări terțe ( 4 ) (denumit în continuare „Regulamentul 
Dublin”) ( 5 ). EURODAC a devenit operațional la 
15 ianuarie 2003. 

4. Propunerea reprezintă o revizuire a Regulamentului 
Eurodac și a regulamentului de punere în aplicare a 
acestuia, Regulamentul (CE) nr. 407/2002 al Consiliului, 
și vizează inter alia: 

— îmbunătățirea eficienței punerii în aplicare a Regula
mentului Eurodac; 

— garantarea coerenței cu acquis-ul în domeniul azilului, 
astfel cum a evoluat în urma adoptării regulamentului 
sus-menționat; 

— actualizarea unei serii de dispoziții ținând seama de 
evoluțiile factuale ulterioare adoptării regulamentului; 

— instituirea unui nou cadru de gestionare. 

5. De asemenea, ar trebui subliniat faptul că unul dintre obiec
tivele principale ale propunerii este de a garanta mai 
eficient respectarea drepturilor fundamentale, în special 
protecția datelor cu caracter personal. Prezentul aviz va 
analiza dacă dispozițiile propunerii vizate îndeplinesc cores
punzător acest obiectiv.
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( 1 ) JO L 281, 23.11.1995, p. 31. 
( 2 ) JO L 8, 12.1.2001, p. 1. 

( 3 ) JO L 316, 15.12.2000, p. 1. 
( 4 ) JO L 50, 25.2.2003, p. 1. 
( 5 ) Regulamentul Dublin face în prezent, de asemenea, obiectul unei 

revizuiri [COM(2008) 820 final], 3.12.2008 (versiune reformată). 
AEPD a emis, de asemenea, un aviz privind propunerea Dublin.



6. Propunerea ține seama de rezultatele Raportului Comisiei 
de evaluare a sistemului Dublin din iunie 2007 (denumit în 
continuare „raportul de evaluare”), care acoperă primii 3 ani 
de funcționare a Eurodac (2003-2005). 

7. Deși recunoaște că sistemul instituit de regulament a fost 
pus în aplicare în statele membre în general în mod satis
făcător, raportul de evaluare al Comisiei a identificat 
anumite dificultăți legate de eficiența dispozițiilor actuale 
și a evidențiat punctele care trebuie soluționate în vederea 
îmbunătățirii sistemului Eurodac și a facilitării aplicării 
Regulamentului Dublin. În special, raportul de evaluare a 
constatat faptul că unele din statele membre transmit în 
continuare amprentele digitale cu întârziere. Regulamentul 
Eurodac nu fixează în prezent decât un termen foarte vag 
pentru transmiterea amprentelor digitale, ceea ce, în 
practică, poate cauza întârzieri semnificative. Aceasta 
reprezintă un aspect crucial pentru eficiența sistemului, 
deoarece transmiterea tardivă poate conduce la rezultate 
contrare principiilor de responsabilitate prevăzute de Regu
lamentul Dublin. 

8. Raportul de evaluare a subliniat, de asemenea, faptul că 
absența unei metode eficiente care să permită statelor 
membre să se informeze reciproc în privința statutului 
unui solicitant de azil a condus în numeroase cazuri la 
gestionarea ineficientă a ștergerilor de date. Statele 
membre care introduc date referitoare la o anumită 
persoană adesea nu sunt la curent cu faptul că un alt stat 
membru de origine a șters date și, prin urmare, nu știu că 
ar trebui, de asemenea, să șteargă datele referitoare la acea 
persoană. În consecință, nu se poate asigura în mod cores
punzător respectarea principiului conform căruia „niciun fel 
de date nu trebuie păstrate într-o formă care permite iden
tificarea persoanelor vizate o perioadă mai lungă decât este 
necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost 
colectate”. 

9. În plus, conform analizei prezentate în raportul de evaluare, 
desemnarea imprecisă a autorităților naționale care au acces 
la Eurodac limitează rolul de monitorizare al Comisiei și al 
Autorității Europene pentru Protecția Datelor. 

Punctele centrale ale avizului 

10. Având în vedere rolul său actual de autoritate de supra
veghere a Eurodac, AEPD este în mod deosebit interesată 
de propunerea Comisiei și de rezultatele pozitive ale revi
zuirii sistemului Eurodac în ansamblu. 

11. AEPD remarcă faptul că propunerea implică diferite aspecte 
legate de drepturile fundamentale ale solicitanților de azil, 
precum dreptul de azil, dreptul la informare în sens larg și 
dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Totuși, 
având în vedere misiunea AEPD, prezentul aviz se va axa 
în principal pe chestiunile de protecție a datelor abordate 
de regulamentul revizuit. În acest sens, AEPD salută atenția 
deosebită acordată în cadrul propunerii respectării și 

protecției datelor cu caracter personal. Cu această ocazie, 
AEPD subliniază că asigurarea unui înalt nivel de protecție 
a datelor cu caracter personal și punerea în aplicare mai 
eficientă a acestuia ar trebui considerate o condiție prea
labilă esențială pentru îmbunătățirea funcționării Eurodac. 

12. Prezentul aviz abordează în principal următoarele modi
ficări ale textului, dat fiind că acestea sunt cele mai 
relevante din punct de vedere al protecției datelor cu 
caracter personal: 

— supravegherea de către AEPD, inclusiv în cazurile în 
care o parte a gestionării sistemului este încredințată 
unei alte entități (precum o companie privată); 

— procedura de luare a amprentelor digitale, inclusiv 
definirea limitelor de vârstă; 

— drepturile persoanei vizate. 

II. OBSERVAȚII GENERALE 

13. AEPD salută faptul că propunerea vizează coerența cu alte 
instrumente juridice care reglementează instituirea și/sau 
utilizarea altor sisteme IT la scară largă. În special, 
împărțirea responsabilităților privind baza de date, precum 
și modul în care modelul de supraveghere a fost formulat 
în cadrul propunerii sunt coerente cu instrumentele juridice 
de instituire a Sistemului de Informații Schengen II (SIS II) 
și a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS). 

14. AEPD ia act de coerența propunerii cu Directiva 95/46/CE 
și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001. În acest context, 
AEPD salută în special noile considerente 17, 18 și 19, 
care stipulează că Directiva 95/46/CE și Regulamentul 
(CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal, efectuată în aplicarea regulamentului propus, de 
către statele membre și, respectiv, de către instituțiile și 
organele comunitare implicate. 

15. În cele din urmă, AEPD atrage atenția asupra necesității de 
a asigura, de asemenea, coerența deplină între Regulamentul 
Eurodac și Regulamentul Dublin și, cu ocazia prezentului 
aviz, oferă indicații mai precise cu privire la această 
coerență. Totuși, AEPD remarcă faptul că, în anumite 
privințe, această chestiune a fost deja abordată în cadrul 
propunerii, de exemplu în expunerea de motive, care 
menționează că „coerența cu Regulamentul Dublin 
(precum și soluționarea preocupărilor privind protecția 
datelor, în special respectarea principiului proporționalității) 
va fi garantată prin alinierea perioadei de conservare a 
datelor privind resortisanții țărilor terțe sau apatrizii 
cărora li s-au luat amprentele digitale în legătură cu 
trecerea ilegală a frontierei externe cu perioada pentru 
care articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul Dublin 
atribuie responsabilitatea pe baza acestor informații (și 
anume un an)”.
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III. OBSERVAȚII SPECIFICE 

III.1. Supravegherea de către Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor 

16. AEPD salută modelul de supraveghere prevăzut în cadrul 
propunerii, precum și sarcinile specifice care i-au fost încre
dințate în temeiul articolelor 25 și 26 din propunere. 
Articolul 25 încredințează AEPD două sarcini de supra
veghere: 

— „verifică dacă activitățile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal desfășurate de Autoritatea de 
gestionare sunt realizate în conformitate cu regula
mentul” [articolul 25 alineatul (1)] și 

— „garantează că, cel puțin la fiecare patru ani, se 
realizează un audit al activităților de prelucrare a 
datelor cu caracter personal desfășurate de Autoritatea 
de gestionare, în conformitate cu normele internaționale 
de audit”. 

Articolul 26 abordează chestiunea cooperării dintre autori
tățile naționale de supraveghere și AEPD. 

17. De asemenea, AEPD remarcă faptul că propunerea 
avansează o abordare similară celei utilizate în cadrul SIS 
II și VIS: un sistem stratificat de supraveghere prin care 
autoritățile pentru protecția datelor (APD) și AEPD suprave
ghează nivelul național și, respectiv, nivelul european, cu un 
sistem de cooperare instituit între cele două niveluri. Modul 
în care modelul de supraveghere este preconizat în cadrul 
propunerii reflectă, de asemenea, practica actuală, care s-a 
dovedit eficientă și a încurajat o strânsă colaborare între 
AEPD și APD. Prin urmare, AEPD salută formalizarea 
acestuia în cadrul propunerii și faptul că, atunci când a 
prevăzut acest lucru, legiuitorul a asigurat coerența cu 
sistemele de supraveghere ale altor sisteme IT la scară largă. 

III.2. Subcontractare 

18. AEPD ia act de faptul că propunerea nu abordează 
chestiunea subcontractării unei părți a sarcinilor Comisiei 
către o altă organizație sau entitate (precum o companie 
privată). Totuși, subcontractarea este utilizată în mod 
obișnuit de Comisie în gestionarea și dezvoltarea atât a 
sistemului, cât și a infrastructurii de comunicare. Deși 
subcontractarea în sine nu este contrară cerințelor de 
protecție a datelor, ar trebui instituite garanții importante 
pentru a asigura faptul că aplicabilitatea Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001, inclusiv supravegherea de către AEPD a 
protecției datelor, rămâne în întregime neafectată de 
subcontractarea activităților. În plus, ar trebui de 
asemenea adoptate garanții suplimentare cu un caracter 
mai tehnic. 

19. În acest sens, AEPD propune ca în cadrul revizuirii Regu
lamentului Eurodac să se prevadă garanții juridice similare 
celor avute în vedere în cadrul instrumentelor juridice ale 
SIS II, precizând că, și atunci când Comisia încredințează 
gestionarea sistemului unei alte autorități, aceasta „nu aduce 
atingere niciunui mecanism de control efectiv exercitat, în 
conformitate cu dreptul comunitar, de către Curtea de 
Justiție, Curtea de Conturi sau de către Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor” [articolul 15 alineatul 
(7), Decizia și Regulamentul SIS II]. 

20. Dispozițiile sunt și mai precise la articolul 47 din Regula
mentul SIS II, care stipulează: „În cazul în care (…) Comisia 
deleagă responsabilități către un alt organism sau alte 
organisme, (…) aceasta se asigură că Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor are dreptul și posibi
litatea de a-și îndeplini pe deplin misiunea, inclusiv de a 
proceda la verificări la fața locului și de a exercita orice alte 
competențe care i-au fost conferite în temeiul articolului 47 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001”. 

21. Dispozițiile sus-menționate oferă o claritate necesară în ceea 
ce privește consecințele subcontractării unei părți a 
sarcinilor Comisiei către alte autorități. Prin urmare, AEPD 
propune adăugarea în textul propunerii Comisiei a unor 
dispoziții vizând același efect. 

III.3. Procedura de luare a amprentelor digitale 
[articolul 3 alineatul (5) și articolul 6] 

22. Articolul 3 alineatul (5) din propunere abordează procedura 
de luare a amprentelor digitale. Dispoziția respectivă 
stipulează că procedura „se stabilește și aplică în confor
mitate cu practica națională a statului membru în cauză și 
în conformitate cu garanțiile prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, de Convenția pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
și Convenția europeană a drepturilor omului și de 
Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drep
turile copilului”. Articolul 6 din propunere prevede că 
limita inferioară de vârstă pentru luarea amprentelor 
digitale ale unui solicitant este de 14 ani, iar acestea se 
iau în termen de cel mult 48 de ore de la data depunerii 
cererii. 

23. În primul rând, în ceea ce privește limita de vârstă, AEPD 
subliniază necesitatea de a asigura coerența propunerii cu 
Regulamentul Dublin. Sistemul Eurodac a fost instituit în 
vederea asigurării aplicării eficiente a Regulamentului 
Dublin. Aceasta înseamnă că, în cazul în care rezultatele 
revizuirii în curs a Regulamentului Dublin au un impact 
asupra aplicării acestuia pentru solicitanții de azil minori, 
acest lucru ar trebui să se reflecte în Regulamentul 
Eurodac ( 1 ).
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( 1 ) În acest sens, AEPD atrage atenția asupra faptului că propunerea 
Comisiei privind revizuirea Regulamentului Dublin prezentată la 
3 decembrie 2008 [COM(2008) 820 final] definește un „minor” 
drept „un resortisant al unei țări terțe sau un apatrid cu vârsta sub 
18 ani”.



24. În al doilea rând, în ceea ce privește stabilirea limitelor de 
vârstă pentru luarea amprentelor digitale în general, AEPD 
dorește să sublinieze că majoritatea documentației dispo
nibile în prezent tinde să indice faptul că exactitatea iden
tificării prin luarea amprentelor digitale descrește odată cu 
procesul de îmbătrânire. În acest sens, este de dorit să se 
urmeze îndeaproape studiul privind luarea amprentelor 
digitale realizat în cadrul punerii în aplicare a VIS. Fără a 
anticipa rezultatele studiului, AEPD dorește să sublinieze 
deja în această etapă că în toate cazurile în care luarea 
amprentelor digitale se dovedește imposibilă sau ar 
conduce la rezultate care nu sunt fiabile, este important 
să se facă trimitere la proceduri alternative, care ar trebui 
să respecte pe deplin demnitatea persoanei. 

25. În al treilea rând, AEPD remarcă eforturile depuse de 
legiuitor pentru a asigura respectarea cerințelor interna 
ționale și europene în materie de drepturile omului de 
către dispozițiile privind luarea amprentelor digitale. 
Totuși, aceasta atrage atenția asupra dificultăților întâlnite 
în câteva state membre privind determinarea vârstei 
tinerilor solicitanți de azil. Foarte adesea, solicitanții de 
azil sau imigranții ilegali nu posedă documente de identi
ficare, iar pentru a stabili dacă ar trebui să li se ia amprente 
digitale, trebuie determinată vârsta acestora. Metodele 
utilizate în această privință fac obiectul unor dezbateri 
numeroase în diferite state membre. 

26 În acest sens, AEPD atrage atenția asupra faptului că Grupul 
de coordonare a supravegherii Eurodac ( 1 ) a lansat o 
inspecție coordonată privind această chestiune, ale cărei 
rezultate – preconizate pentru prima jumătate a anului 
2009 – ar trebui să faciliteze stabilirea unor proceduri 
comune în această privință. 

27. Ca observație finală asupra acestei chestiuni, AEPD 
consideră că sunt necesare o mai bună coordonare și o 
mai bună armonizare la nivelul UE a procedurilor de 
luare a amprentelor digitale cât mai mult posibil. 

III.4. Cele mai bune tehnici existente (articolul 4) 

28. Articolul 4 alineatul (1) din propunere stipulează: „După o 
perioadă de tranziție, o autoritate de administrare, finanțată 
de la bugetul general al Uniunii Europene, este responsabilă 
de gestionarea operațională a Eurodac. Autoritatea de 
gestionare asigură, în cooperare cu statele membre, faptul 
că sistemul central dispune în orice moment de cea mai 
bună tehnologie existentă, sub rezerva unei analize cost- 
beneficiu”. Deși AEPD salută cerința prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1), aceasta dorește să remarce faptul 
că expresia „cea mai bună tehnologie existentă” menționată 
în cadrul dispoziției de mai sus ar trebui înlocuită cu 
formularea „cele mai bune tehnici existente”, care include 
atât tehnologia utilizată, cât și modul în care instalația este 

concepută, construită, întreținută și exploatată. 

III.5. Ștergerea anticipată a datelor (articolul 9) 

29. Articolul 9 alineatul (1) din propunere abordează 
chestiunea ștergerii anticipate a datelor. Dispoziția 
respectivă obligă statul membru de origine să șteargă din 
sistemul central „datele privind persoanele care au dobândit 
cetățenia oricărui stat membru înainte de expirarea 
perioadei menționate la articolul 8” de îndată ce statul 
membru de origine află că persoana în cauză a dobândit 
cetățenia. AEPD salută obligația de a șterge datele, având în 
vedere că aceasta corespunde întru totul principiului privind 
calitatea datelor. În plus, AEPD consideră că revizuirea 
dispoziției respective oferă posibilitatea de a încuraja 
statele membre să instituie proceduri care să asigure 
ștergerea fiabilă și la timp (automată dacă este posibil) a 
datelor atunci când o persoană obține cetățenia unuia 
dintre statele membre. 

30. De asemenea, AEPD dorește să sublinieze că articolul 9 
alineatul (2), care abordează ștergerea anticipată, ar trebui 
reformulat, întrucât formularea propusă este neclară. Ca 
observație stilistică, AEPD propune înlocuirea în cadrul 
dispoziției a cuvântului „acesta” cu cuvântul „acestea”. 

III.6. Perioada de conservare a datelor referitoare la un 
resortisant al unei țări terțe care este reținut 
pentru trecerea ilegală a frontierei (articolul 12) 

31. Articolul 12 din propunere abordează conservarea datelor. 
AEPD dorește să remarce faptul că stabilirea unui interval 
de 1 an ca perioadă de conservare a datelor (în loc de 2 ani 
în textul actual al regulamentului) constituie o bună aplicare 
a principiului privind calitatea datelor care stipulează că 
datele nu ar trebui conservate mai mult timp decât este 
necesar pentru îndeplinirea scopului în care sunt prelucrate. 
Aceasta reprezintă o îmbunătățire salutară a textului. 

III.7. Lista autorităților care au acces la EURODAC 
(articolul 20) 

32. Dispoziția care prevede publicarea de către Autoritatea de 
gestionare a listei autorităților care au acces la Eurodac este 
salutară. Aceasta va facilita obținerea unei mai mari trans
parențe și crearea unui instrument practic pentru o mai 
bună supraveghere a sistemului, de exemplu prin APD. 

III.8. Înregistrări (articolul 21) 

33. Articolul 21 din propunere se referă la evidența tuturor 
operațiunilor de prelucrare a datelor în cadrul sistemului 
central. Articolul 21 alineatul (2) precizează că aceste 
evidențe ar trebui folosite numai pentru controlul, din 
prisma protejării datelor, al admisibilității prelucrării (…) 
În această privință, ar putea fi clarificat faptul că aceasta 
include, de asemenea, măsuri de audit intern.
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( 1 ) Pentru explicații privind lucrările și statutul acestui grup, a se vedea: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/79. Acest 
grup exercită o supraveghere coordonată a sistemului EURODAC.

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/79


III.9. Drepturile persoanelor vizate (articolul 23) 

34. Articolul 23 alineatul (1) litera (e) din propunere are 
următorul conținut: 

„O persoană care intră sub incidența prezentului regu
lament este informată de către statul membru de origine 
(…) cu privire la: 

(e) existența dreptului de acces la datele care le privesc și a 
dreptului de a cere rectificarea datelor eronate refe
ritoare la acestea sau ștergerea datelor care le privesc 
prelucrate în mod ilegal, inclusiv a dreptului de a primi 
informații despre procedurile de exercitare a acestor 
drepturi și datele de contact ale autorităților naționale 
de supraveghere menționate la articolul 25 alineatul (1), 
care soluționează plângerile referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal”. 

35. AEPD ia act de faptul că punerea în aplicare eficientă a 
dreptului la informare este esențială pentru buna func 
ționare a Eurodac. În special, este esențial să se asigure că 
informațiile sunt furnizate astfel încât să permită solici
tantului de azil înțelegerea deplină a situației sale, precum 
și a sferei drepturilor, inclusiv a etapelor procedurale pe 
care le poate urma ulterior deciziilor administrative 
adoptate în cazul său. 

36. În ceea ce privește aspectele practice ale punerii în aplicare 
a dreptului, AEPD dorește să sublinieze că, deși APD sunt 
într-adevăr competente să soluționeze plângeri referitoare la 
protecția datelor cu caracter personal, formularea 
propunerii nu ar trebui să împiedice solicitantul (persoana 
vizată) să adreseze o plângere în principal controlorului 
pentru protecția datelor. Dispoziția de la articolul 23 
alineatul (1) litera (e) în formularea sa actuală pare să 
implice faptul că solicitantul ar trebui să formuleze 
cererea – direct și în fiecare caz – către APD, în timp ce, 
conform procedurii standard și practicii din statele membre, 
solicitantul adresează plângerea prima dată controlorului 
pentru protecția datelor. 

37. De asemenea, AEPD propune reformularea literei (e) de la 
articolul 23 alineatul (1) pentru a clarifica drepturile care 
trebuie acordate solicitantului. Formularea propusă este 
neclară, întrucât poate fi interpretată în sensul considerării 
„dreptului de a primi informații despre procedurile de exer
citare a acestor drepturi (…)” ca parte a dreptului de acces 
la date și/sau a dreptului de a cere rectificarea datelor 
eronate (…). În plus, conform formulării actuale a dispo
ziției sus-menționate, statele membre trebuie să informeze 
persoana care intră sub incidența regulamentului nu cu 
privire la conținutul drepturilor, ci cu privire la „existența” 
acestora. Având în vedere că cea din urmă pare a fi o 
chestiune stilistică, AEPD propune ca articolul 23 
alineatul (1) litera (e) să fie reformulat după cum urmează: 

„O persoană care intră sub incidența prezentului regu
lament este informată de către statul membru de origine 
(…) cu privire la(…): 

(g) dreptul de acces la datele care o privesc și dreptul de a 
cere rectificarea datelor eronate referitoare la aceasta sau 
ștergerea datelor care o privesc prelucrate în mod ilegal, 
precum și despre procedurile de exercitare a acestor 
drepturi, inclusiv datele de contact ale autorităților 
naționale de supraveghere menționate la articolul 25 
alineatul (1)”. 

38. Urmând aceeași logică, articolul 23 alineatul (10) ar trebui 
modificat după cum urmează: „În fiecare stat membru, 
autoritatea națională de supraveghere asistă, după caz 
(sau: la cererea persoanei vizate), persoanele vizate în 
conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva 
95/46/CE în exercitarea drepturilor acestora”. Din nou, 
AEPD dorește să sublinieze că o intervenție a APD nu ar 
trebui, în principiu, să fie necesară; dimpotrivă, controlorul 
pentru protecția datelor ar trebui încurajat să răspundă într- 
un mod adecvat la plângerile persoanelor vizate. Același 
lucru se aplică atunci când este necesară cooperarea între 
autorități din diferite state membre. Controlorii pentru 
protecția datelor ar trebui să fie în principal responsabili 
de gestionarea cererilor și să coopereze în acest sens. 

39. În ceea ce privește articolul 23 alineatul (9), AEPD salută nu 
numai scopul în sine al dispoziției respective (care are în 
vedere controlul utilizării „căutărilor speciale” astfel cum au 
recomandat autoritățile pentru protecția datelor în primul 
lor raport privind inspecțiile coordonate), ci ia act cu satis
facție și de procedura propusă pentru îndeplinirea acestuia. 

40. În ceea ce privește metodele de furnizare a informațiilor 
către solicitanți, AEPD face trimitere la lucrările întreprinse 
de Grupul de coordonare a supravegherii Eurodac. Grupul 
respectiv examinează în prezent această chestiune în cadrul 
EURODAC pentru a propune – de îndată ce rezultatele 
investigațiilor naționale vor fi cunoscute și reunite – 
orientări relevante. 

IV. CONCLUZII 

41. AEPD susține propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind instituirea sistemului 
„Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (CE) nr. […/…] 
de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 
azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid. 

42. AEPD salută modelul de supraveghere propus în cadrul 
propunerii, precum și rolul și sarcinile care i-au fost încre
dințate în cadrul noului sistem. Modelul preconizat reflectă 
practica actuală, care s-a dovedit eficientă.
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43. AEPD ia act de faptul că propunerea vizează coerența cu 
alte instrumente juridice care reglementează instituirea 
și/sau utilizarea altor sisteme IT la scară largă. 

44. AEPD salută atenția deosebită acordată în cadrul propunerii 
respectării drepturilor fundamentale, în special protecției 
datelor cu caracter personal. Astfel cum a fost, de 
asemenea, menționat în avizul privind revizuirea Regula
mentului Dublin, AEPD consideră această abordare drept 
o condiție prealabilă esențială pentru îmbunătățirea proce
durilor de azil în Uniunea Europeană. 

45. AEPD atrage atenția asupra necesității de a asigura coerența 
deplină între Regulamentul Eurodac și Regulamentul 
Dublin. 

46. AEPD consideră că sunt necesare o mai bună coordonare și 
o mai bună armonizare la nivelul UE a procedurilor de 
luare a amprentelor digitale, care se referă la solicitanții 

de azil sau la orice alte persoane care fac obiectul 
procedurii Eurodac. Aceasta atrage în mod deosebit 
atenția asupra chestiunii limitelor de vârstă pentru luarea 
amprentelor digitale și, în special, asupra dificultăților 
întâlnite în câteva state membre privind determinarea 
vârstei tinerilor solicitanți de azil. 

47. AEPD insistă asupra clarificării dispozițiilor privind drep
turile persoanelor vizate și, în special, subliniază faptul că 
controlorii pentru protecția datelor la nivel național sunt în 
principal responsabili de asigurarea aplicării acestor 
drepturi. 

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2009. 

Peter HUSTINX 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
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