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Introducere
Acest document este un rezumat al celui de-al patrulea raport anual privind activităţile Autorităţii
Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD). Acest raport se referă la anul 2007 ca ﬁind cel
de-al treilea an încheiat din existenţa AEPD ca nouă instituţie.
Peter Hustinx (Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor) şi Joaquín Bayo Delgado
(adjunct al Autorităţii Europene) şi-au început activitatea în ianuarie 2004 în vederea instituirii
unei autorităţi independente însărcinate cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul
Uniunii Europene (UE). Principalele lor activităţi, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul
(CE) nr. 45/2001 (1), constau în:
z

supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal de către administraţia comunitară
pentru a se garanta că drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor ale căror date
sunt prelucrate nu sunt violate (supraveghere);

z

consilierea cu privire la propunerile legislative comunitare cu impact asupra protecţiei datelor
(consultare);

z

cooperarea cu alte autorităţi competente în materie de protecţie a datelor pentru a asigura
un nivel ridicat şi coerent de protecţie în întreaga Europă (cooperare).

Raportul prezintă progresul considerabil realizat în domeniul supravegherii. Importanţa acordată
evaluării rezultatelor a încurajat majoritatea instituţiilor şi organelor comunitare să ia măsuri
pentru a respecta cerinţele în materie de protecţie a datelor. Avem motive să ﬁm satisfăcuţi, sunt
însă necesare eforturi în continuare pentru a se conforma pe deplin acestor cerinţe.
În domeniul consultării, s-a pus un accent deosebit pe necesitatea unui cadru coerent şi eﬁcient
pentru protecţia datelor, atât în primul pilon cât şi în al treilea, dar nu s-au obţinut întotdeauna
rezultate satisfăcătoare. De asemenea, raportul subliniază că o tot mai mare varietate de sectoare
beneﬁciază de pe urma activităţilor consultative ale AEPD.
Anul 2007 a fost anul în care s-a semnat Tratatul de la Lisabona, care asigură o protecţie
sporită a datelor personale, incluzând normele pentru o supraveghere independentă. Noul
tratat este o realizare importantă în istoria UE, dar trebuie privit, de asemenea, ca o provocare.
Garanţiile fundamentale care sunt subliniate în tratate trebuie transpuse în practică. Acest
lucru se alică atât în cadrul prelucrării datelor personale de către instituţii şi organe, cât şi în
cadrul elaborării de norme şi politici care pot avea un impact asupra drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor europeni.

(1) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor ﬁzice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către
instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date, JO L 8, 12.01.2001, p. 1.
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Rezultate obţinute în 2007
Raportul anual 2006 menţiona următoarele obiective principale pentru 2007. Marea majoritate
a acestora au fost îndeplinite în întregime sau parţial.
z

Sfera de activităţi ale reţelei de responsabili cu protecţia datelor

Reţeaua de responsabili cu protecţia datelor este în întregime operaţională, prin participarea
tuturor instituţiilor şi organelor comunitare la activităţile sale. AEPD a continuat să sprijine
activ şi să îndrume dezvoltarea funcţiilor responsabililor cu protecţia datelor, concentrându-se
pe responsabilii numiţi recent.
z

Continuarea veriﬁcărilor prealabile

Veriﬁcările prealabile ale operaţiunilor de prelucrare existente au cunoscut o creştere semniﬁcativă,
însă majoritatea instituţiilor şi organelor au încă multe de făcut în vederea respectării obligaţiilor
asumate.
z

Inspecţii şi veriﬁcări

Din primăvara anului 2007, AEPD a început să evalueze progresele înregistrate în punerea în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Toate instituţiile şi organele au fost implicate în
acest exerciţiu. Rezultatele au fost raportate, atât la modul general cât şi de la caz la caz (a se
vedea capitolul 2 al raportului anual).
z

Supravegherea video

Practicile de supraveghere video, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional, au făcut obiectul
unor studii, în cadrul cărora au fost examinate diferite cazuri implicând instituţii sau organe
individuale. Această experienţă va furniza baza pentru proiectul de linii directoare în curs de
elaborare.
z

Chestiuni orizontale

Avizele emise cu privire la veriﬁcări prealabile şi deciziile referitoare la reclamaţii sunt permanent
analizate pentru chestiunile orizontale. Primele documente conţinând îndrumări pentru toate
instituţiile şi organele comunitare vor ﬁ publicate în 2008. Chestiunile referitoare la păstrarea
datelor de natură medicală sau disciplinară au fost discutate cu autorităţile competente.
z

Consultarea privind propunerile legislative

AEPD continuă să emită avize cu privire la propunerile legislative şi să asigure o monitorizare
adecvată. Rolul său consultativ include numeroase domenii şi se bazează pe un inventar sistematic
şi pe o selecţie a priorităţilor.
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z

Protecţia datelor în cel de-al treilea pilon

S-a acordat o atenţie deosebită dezvoltării unui cadru general pentru protecţia datelor în cadrul
celui de-al treilea pilon şi propunerilor referitoare la schimbul de date cu caracter personal la
nivel transfrontalier. În ambele cazuri, din nefericire, nu s-a realizat decât un impact limitat.
z

Comunicări cu privire la protecţia datelor

AEPD a sprijinit activ acţiunile ulterioare „iniţiativei de la Londra” vizând „realizarea comunicării
privind protecţia datelor şi creşterea eﬁcienţei acestei protecţii”.
z

Regulamentul de procedură

Regulamentul de procedură va ﬁ adoptat în cursul anului 2008. Elaborarea diferitelor manuale
privind normele interne a înregistrat progrese importante.
z

Gestionarea resurselor

Gestionarea resurselor ﬁnanciare şi umane a fost ameliorată (prin reînnoirea structurii bugetare,
adoptarea unor norme interne privind evaluarea personalului şi dezvoltarea unei politici de
formare). Punerea în aplicare a unui sistem de control intern şi numirea unui responsabil cu
protecţia datelor constituie de asemenea alte îmbunătăţiri.
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Obiective pentru 2008
Pentru anul 2008 au fost reţinute obiectivele principale prezentate mai jos. Rezultatele obţinute
vor ﬁ prezentate în următorul raport anual.
z

Sprijinirea reţelei de responsabili cu protecţia datelor

Sprijinirea activă a responsabililor cu protecţia datelor va continua, în special pentru agenţiile
recent înﬁinţate. De asemenea, AEPD va continua să încurajeze schimburile de experienţă şi
de bune practici între aceşti responsabili interni.
z

Rolul veriﬁcărilor prealabile

Veriﬁcarea prealabilă a operaţiunilor de prelucrare existente în majoritatea instituţiilor şi organelor
va ﬁ ﬁnalizată. Se va pune un accent deosebit pe punerea în aplicare a recomandărilor.
z

Îndrumarea în chestiunile orizontale

Se va dezvolta îndrumarea privind chestiunile pertinente comune majorităţii instituţiilor şi
organelor (de ex. prelucrarea datelor de natură medicală, asigurarea accesului persoanelor vizate
de prelucrarea datelor şi tratarea supravegherii video).
z

Veriﬁcarea conformităţii

Conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 va continua să ﬁe veriﬁcată şi va creşte numărul
inspecţiilor la faţa locului. De asemenea, se va publica o politică de inspecţie generală.
z

Sisteme de mare extindere

AEPD va efectua în continuare o supraveghere coordonată a sistemului Eurodac, împreună
cu autorităţile naţionale de supraveghere şi va acumula experienţa necesară supravegherii altor
sisteme de mare extindere, precum SIS II şi VIS, în viitorul apropiat.
z

Avize privind propunerile legislative

AEPD va continua să formuleze avize sau comentarii privind propunerile legislative, pe baza
unui inventar sistematic al subiectelor şi priorităţilor pertinente şi va asigura o monitorizare
adecvată.
z

Tratatul de la Lisabona

AEPD va continua să urmărească evoluţiile în ceea ce priveşte Tratatul de la Lisabona şi va
efectua o analiză amănunţită – şi, dacă este necesar, va oferi consiliere – privind impactul
asupra protecţiei datelor.
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z

Informaţii on-line

AEPD intenţionează să actualizeze şi să mărească numărul de informaţii disponibile pe pagina
de Internet şi să amelioreze buletinul informativ electronic.
z

Regulamentul de procedură

AEPD va adopta şi publica regulamentul de procedură care va stipula diferitele sale roluri
şi activităţi. Instrumente practice pentru părţile interesate vor ﬁ disponibile pe pagina de
Internet.
z

Gestionarea resurselor

AEPD va întări şi dezvolta în continuare unele activităţi referitoare la resursele ﬁnanciare şi
umane şi va consolida alte procese ale activităţii interne.
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Supravegherea
Unul dintre rolurile principale ale AEPD este să supravegheze într-un mod independent
operaţiunile de prelucrare efectuate de instituţiile sau organele comunitare. Cadrul juridic este
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, care stabileşte o serie de obligaţii pentru cei care prelucrează date,
precum şi un număr de drepturi pentru persoanele ale căror date personale sunt prelucrate.
Operaţiunile de prelucrare a datelor personale, care nu prezintă riscuri speciale pentru persoanele
vizate, sunt notiﬁcate responsabilului cu protecţia datelor din instituţia sau organul în cauză.
Dacă prelucrarea datelor personale prezintă riscuri speciale pentru persoanele vizate, aceasta
trebuie să facă obiectul unei veriﬁcări prealabile de către AEPD. În acest caz, AEPD stabileşte
dacă prelucrarea respectă sau nu regulamentul.
Sarcinile de supraveghere, conduse de adjunctul Autorităţii Europene, constau în oferirea
de consiliere şi de asistenţă responsabililor cu protecţia datelor, prin veriﬁcarea prealabilă a
operaţiunilor de prelucrare cu grad de risc, în efectuarea de anchete şi în gestionarea reclamaţiilor.
Această activitate include, de asemenea, elaborarea documentelor de fond şi a documentelor de
poziţie, precum şi supravegherea unităţii centrale a Eurodac.
În 2007, veriﬁcarea prealabilă a continuat să ﬁe o activitate importantă în sarcinile de
supraveghere ale AEPD.
Aşa cum se menţionează în ambele rapoarte anuale 2005 şi 2006, AEPD a încurajat permanent
responsabilii cu protecţia datelor să sporească numărul de notiﬁcări în vederea veriﬁcărilor
prealabile către AEPD. Termenul-limită, stabilit pentru primăvara anului 2007, de primirea
notiﬁcărilor în vederea veriﬁcărilor prealabile de către AEPD – cazuri ex post – a fost ﬁxat pentru
a impulsiona instituţiile şi organele comunitare să-şi intensiﬁce eforturile pentru îndeplinirea
deplină a obligaţiilor lor de notiﬁcare. Aceasta a avut ca efect o creştere substanţială a numărului
de notiﬁcări.
Din 101 de notiﬁcări, 90 de avize privind veriﬁcările prealabile au fost emise în 2007 (2).
Aceste 101 de cazuri ﬁnalizate cu un aviz oﬁcial, reprezintă o creştere de 77.19 % în activitatea
de veriﬁcare prealabilă faţă de 2006. Această creştere este legată cu siguranţă de termenul-limită
“primăvara 2007”.
Doar 11 dintre aceste cazuri au fost veriﬁcări prealabile “propriu-zise”, adică instituţiile în
cauză au urmat procedura de veriﬁcare prealabilă anterior punerii în aplicare a operaţiunilor
de prelucrare. Pe lângă aceste 101 de cazuri pentru care s-au emis avize, AEPD a mai tratat alte
31 de cazuri care nu au făcut obiectul unei veriﬁcări prealabile, 11 dintre acestea aparţinând
categoriei e-monitorizare.
În privinţa calendarului de lucru al AEPD şi al instituţiilor şi organelor comunitare, numărul
de zile necesare pentru AEPD în vederea elaborării avizelor a fost mai mic cu o zi faţă de 2006
(2) Din 101 de notiﬁcări, din motive practice şi datorită faptului că unele cazuri au fost corelate, 15 notiﬁcări ale OLAF au fost tratate în comun în patru avize
diferite. De aceea, pentru 101 de notiﬁcări au fost emise 90 de avize.
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(cu o medie de 56.9 în 2007), fapt care poate ﬁ considerat foarte satisfăcător, ţinând cont de
creşterea numărului şi a complexităţii notiﬁcărilor. Numărul de zile de prelungire a termenului
solicitate de AEPD reprezintă, de asemenea, aproape o zi mai puţin decât în 2006. În plus,
deşi termenul maxim de prelungire poate ajunge la două luni, în general a fost mai scurt de o
lună.
AEPD este totuşi preocupată de perioadele lungi necesare instituţiilor şi organelor pentru a
furniza informaţii complete. În acest context, AEPD le reaminteşte instituţiilor şi organelor
obligaţia acestora de a coopera cu AEPD şi de a-i furniza informaţiile solicitate.
În 2007, cazurile de veriﬁcare prealabilă tratate ex-post (3) au inclus în principal următoarele
aspecte: prelucrarea de date medicale de către instituţii şi organe, recrutarea de personal şi
selectarea candidaţilor, evaluarea personalului (în special procedurile de certiﬁcare şi atestare,
respectiv procedurile de pensionare timpurie), procedurile OLAF, dosarele de servicii sociale
şi e-monitorizare.
În privinţa chestiunilor importante în veriﬁcarea prealabilă propriu-zisă, sistemele de gestionare
a timpului în cadrul Comisiei Europene au fost semniﬁcative în 2007.
În privinţa monitorizării ulterioare a avizelor de veriﬁcare prealabilă, AEPD a închis 38 de
cazuri în 2007, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu faţă de 2006, cu siguranţă datorită
monitorizării ulterioare sistematice a recomandărilor AEPD.
În ansamblu, acţiunea de veriﬁcare prealabilă a AEPD pe parcursul anului 2007 arată că
termenul-limită “primăvara 2007” a condus la o creştere masivă a notiﬁcărilor din partea
multor responsabili cu protecţia datelor, în special în primul semestru al anului. Totuşi, mai
este mult de făcut în privinţa diminuării termenului necesar instituţiilor şi agenţiilor pentru a
răspunde solicitărilor de informaţii suplimentare din partea AEPD.
În 2008, eforturile se vor concentra astfel, în principal pe următoarele chestiuni:
z

z

instituţiile ar trebui să-şi ﬁnalizeze procesul de notiﬁcare ex-post şi agenţiile ar trebui să facă
un pas important înainte, spre acelaşi ţel în 2008;
monitorizarea recomandărilor va continua în mod sistematic prin intermediul informaţiilor
furnizate de controlor şi va ﬁ combinată cu inspecţii la faţa locului. Acestea vor include şi
aplicarea în întregime a procesului de notiﬁcare pentru responsabilii cu protecţia datelor,
precum şi respectarea deplină a obligaţiilor de notiﬁcare a cazurilor de veriﬁcare prealabilă
propriu-zisă către AEPD înainte ca operaţiunea de prelucrare să ﬁe iniţiată.

În 2007, s-au înregistrat 65 de reclamaţii, din care 29 au fost declarate admisibile şi în
consecinţă examinate de AEPD. Marea majoritate a reclamaţiilor primite continuă să nu
ţină de competenţele de supraveghere ale AEPD, unul din motive ﬁind că ele vizează exclusiv
prelucrarea datelor personale la nivelul statelor membre (care ţine de competenţa autorităţilor
naţionale însărcinate cu protecţia datelor). Cazurile declarate admisibile se referă în special la

(3) Veriﬁcări prealabile tratate “ex-post” legate de operaţiunile de prelucrare care au fost iniţiate înainte de numirea AEPD şi a adjunctului acesteia (17 ianuarie
2004), şi din acest motiv nu pot ﬁ veriﬁcate anterior iniţierii acestora.
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următoarele aspecte: colectarea excesivă de date privind vizitatorii, accesul la date, transmiterea
şi copierea poştei electronice, solicitarea de date privind cardurile bancare, prelucrarea datelor
sensibile, dreptul de rectiﬁcare şi obligaţia de a furniza informaţii.
În 2006, a fost semnat un memorandum de înţelegere cu Ombudsmanul European, în
vederea evitării unei suprapuneri inutile a activităţilor şi a asigurării unei abordări coerente a
chestiunilor de protecţie a datelor cuprinse în reclamaţii. În practică, memorandumul a condus
la un schimb foarte eﬁcient de informaţii între AEPD şi Ombudsmanul European, ori de câte
ori s-a dovedit necesar.
O serie de anchete au fost efectuate în diferite domenii în cursul anului 2007. Două dintre ele,
care au meritat o atenţie specială din partea AEPD, sunt cea vizând auditul securităţii al OLAF
şi cea referitoare la rolul Băncii Centrale Europene (BCE) în cazul SWIFT (4).
Prima viza activităţile de prelucrare a datelor care se desfăşoară pe aceeaşi infrastructură de
tehnologie a informaţiei. AEPD a hotărât să lanseze o inspecţie în materie de securitate şi a
analizat măsurile de securitate ale OLAF în mod orizontal. După furnizarea de îndrumări sub
forma recomandărilor, AEPD a considerat drept foarte corespunzătoare măsurile de securitate
puse în aplicare de OLAF privind sistemele de tehnologie a informaţiei şi aplicaţiile aferente.
În privinţa celei de-a doua, AEPD a emis un aviz în februarie 2007 care viza rolul BCE în
calitate de supraveghetor, de utilizator şi de factor de decizie în materie de politici. AEPD a mai
solicitat principalelor instituţii ale CE să furnizeze clariﬁcări privind sistemele de plăţi utilizate
şi privind relaţiile contractuale cu SWIFT. Pe baza informaţiilor primite, AEPD a recomandat
instituţiilor comunitare pertinente măsuri prin care să se asigure că acestea furnizează informaţii
suﬁciente către personal şi către alte persoane aﬂate în relaţii contractuale cu acestea. Progresele
în acest domeniu vor ﬁ atent monitorizate în 2008.
AEPD a continuat, de asemenea, să asigure consiliere privind măsurile administrative
prevăzute de instituţiile şi organele comunitare în legătură cu prelucrarea datelor personale. Au
fost abordate o serie de provocări, incluzând stabilirea de perioade de conservare pentru anumite
categorii de dosare, documente de politică de pe Internet, proceduri de anchetă împotriva
fraudei şi corupţiei, schimbul de informaţii, punerea în aplicare a normelor privind protecţia
datelor şi aplicabilitatea legislaţiei naţionale de protecţie a datelor.
AEPD şi-a continuat activitatea privind liniile directoare în materie de supraveghere video,
pentru a furniza instituţiilor şi organelor o îndrumare practică în conformitate cu normele
privind protecţia datelor, în cazul utilizării sistemelor de supraveghere video. În primăvara
2007, AEPD a efectuat un studiu internaţional în rândul statelor membre UE, beneﬁciind de
asistenţa autorităţilor însărcinate cu protecţia datelor. Studiul a inclus normele de protecţia
datelor aplicate practicilor de supraveghere video în statele membre UE. De asemenea, AEPD
a oferit consiliere ca urmare a trei cereri de consultare privind supravegherea video, primite de
la responsabilii cu protecţia datelor din două instituţii. Toate cele trei cazuri implicau utilizarea
tehnologiei video în scopuri nu legate de securitate.

(4) Societatea pentru telecomunicaţii ﬁnanciare interbancare la nivel mondial.
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Activitatea comună privind supravegherea partajată a Eurodac a continuat în colaborare cu
autorităţile naţionale însărcinate cu protecţia datelor, pe tot parcursul anului 2007. Ca urmare
a lansării unui audit al securităţii detaliat în septembrie 2006, un raport ﬁnal al auditului a
fost prezentat în noiembrie 2007.
Potrivit acordului dintre AEPD şi Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice
şi a Datelor, aceasta din urmă a asigurat contactele cu organizaţiile naţionale pertinente şi a
oferit consiliere privind metodologia de audit al securităţii. AEPD a aprobat concluziile şi
recomandările. Concluzia principală a fost că măsurile de securitate aplicate iniţial în privinţa
Eurodac şi modul în care au fost întreţinute pe parcursul primilor patru ani de activitate
au asigurat până în prezent un nivel corespunzător de protecţie. Cu toate acestea, unele
părţi ale sistemului şi securitatea organizaţională prezintă anumite puncte slabe care trebuie
remediate.
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Consultarea
În 2007, AEPD şi-a îndeplinit în continuare sarcina de consiliere privind propunerile de legislaţi
a UE şi alte documente aferente.
Mai mult decât în anii precedenţi, însuşi viitorul cadrului juridic pentru protecţia datelor
a făcut obiectul activităţilor AEPD.
În primul rând, propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind protecţia datelor personale
prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală a continuat să solicite
o mare atenţie din partea AEPD.
În al doilea rând, în avizul său privind comunicarea Comisiei referitoare la punerea în aplicare
a directivei privind protecţia datelor, AEPD şi-a exprimat părerea că anumite modiﬁcări ale
directivei par inevitabile pe termen lung şi a recomandat ca aceste modiﬁcări să ﬁe efectuate
cât mai curând posibil. În al treilea rând, Tratatul de la Lisabona a fost semnat cu implicaţii
considerabile pentru protecţia datelor.
AEPD a luat în considerare, pentru prima dată, posibilitatea necesităţii în viitor a unui cadru
juridic speciﬁc protecţiei datelor în domeniul tehnologiei de identiﬁcare a frecvenţei radio
(IFR). Acest domeniu speciﬁc este absolut nou şi poate avea un impact crucial asupra societăţii
noastre şi asupra protecţiei drepturilor fundamentale, cum ar ﬁ viaţa privată şi protecţia
datelor.
În 2007, activităţile AEPD s-au desfăşurat în contextul diferitelor evoluţii având ca numitor
comun faptul că toate au contribuit la crearea unei “Societăţi a supravegherii”. Aceste evoluţii
includ noi instrumente în aplicarea legislaţiei privind colectarea şi prelucrarea informaţiilor
personale, utilizarea mai largă a biometriei şi a IFR, precum şi importanţa sporită a ﬂuxurilor
de date la nivel mondial.
AEPD a emis 12 avize privind propunerile de legislaţie a UE în 2007. În plus, a utilizat pe
scară mai largă alte instrumente de intervenţie, cum ar ﬁ observaţiile. Totuşi, această alegere a
instrumentelor nu trebuie considerată ca o schimbare structurală în abordare.
AEPD a clariﬁcat că obiectivul participării sale la procesul legislativ al UE este de a promova
activ faptul că nu se vor lua măsuri legislative decât după aprofundarea impactului acestora
asupra vieţii private şi protecţiei datelor. Evaluările privind impactul, efectuate de Comisie,
trebuie să acorde o atenţie adecvată vieţii private şi protecţiei datelor.
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Inventar
În decembrie 2007, Inventarul 2008 (al doilea inventar anual) a fost publicat pe pagina de
Internet a AEPD. Acesta urmează aceleaşi linii principale ca cele stabilite în Inventarul 2007.
Anexa la inventar arată că domeniul de activitate al AEPD include în prezent o gamă largă de
sectoare. Propunerile menţionate se referă la 13 servicii diferite ale Comisiei (ADMIN, EMPL,
ENT, ESTAT, INFSO, JLS, MARKT, OLAF, RELEX, SANCO, SG, TAXUD şi TREN).

Avize
În domeniul libertăţii, securităţii şi al justiţiei (al “treilea pilon”, un domeniu important de
intervenţie pentru AEPD), o preocupare majoră a fost adoptarea noilor propuneri facilitând
stocarea şi schimbul de informaţii între autorităţile de aplicare a legii, fără o evaluare propriuzisă a eﬁcienţei instrumentelor juridice existente. Noi instrumente sunt create înainte ca
instrumentele existente să ﬁe puse în aplicare. Această chestiune a avut o importanţă deosebită
în legătură cu transpunerea Tratatului de la Prüm la nivelul UE şi la nivelul Registrului european
cu numele pasagerilor.
Altă chestiune care a jucat un rol central în avizele AEPD referitoare la al treilea pilon a fost
lipsa unui cadru juridic exhaustiv pentru protecţia datelor.
A treia chestiune în cauză este faptul că normele UE obligă statele membre să înﬁinţeze autorităţi
naţionale pentru anumite sarcini, dar le permite o mare libertate în privinţa condiţiilor de
funcţionare. Acest lucru stânjeneşte schimbul de informaţii între statele membre şi afectează
siguranţa juridică a persoanelor vizate ale căror date sunt transferate între autorităţile diferitelor
state membre.
Schimbul de informaţii cu ţări terţe în scopul aplicării legii a constituit o chestiune separată,
tratată în diferite avize AEPD.
Au fost emise două avize în privinţa comunicărilor majore ale Comisiei privind viitorul cadru
pentru protecţia datelor. În avizul său privind punerea în aplicare a Directivei privind protecţia
datelor (5), AEPD a identiﬁcat diferite perspective ale unui context în schimbare, una ﬁind
interacţiunea cu tehnologia. Noile evoluţii tehnologice au un impact clar asupra solicitărilor
pentru un cadru juridic eﬁcient pentru protecţia datelor. Un exemplu important al acestor
evoluţii tehnologice este IRF, care a făcut obiectul unui aviz AEPD separat.
Celelalte cinci avize emise în 2007 au fost de natură diferită şi au tratat domenii cum ar ﬁ
procedurile vamale, statisticile, transporturile rutiere, agricultura şi securitatea socială.

(5) Avizul din 25 iulie 2007 privind comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu cu privire la continuarea programului de lucru pentru o mai
bună punere în aplicare a Directivei privind protecţia datelor, JO C 255, 27.10.2007, p. 1.
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Noi evoluţii
În avizul AEPD privind comunicarea asupra punerii în aplicare a Directivei privind protecţia
datelor au fost identiﬁcate cinci perspective pentru schimbări viitoare, şi anume:
z

interacţiunea cu tehnologia,

z

impactul Tratatului de la Lisabona,

z

aplicarea legii,

z

respectarea vieţii private la nivel global şi jurisdicţia, şi

z

aplicarea deplină a directivei.

Acestea vor constitui ordinea de zi a activităţilor viitoare ale AEPD.
În privinţa interacţiunii cu tehnologia, ar trebui subliniate tendinţele principale
următoare:
z

viaţa socială a persoanelor include din ce în ce mai multe componente digitale prin intermediul
formularelor electronice care conţin date în mare parte personale,

z

centrele de prelucrare a datelor ar putea anunţa încetarea utilizării calculatoarelor în care
datele, şi în special datele personale, au fost prelucrate până acum,

z

eforturile în materie de cercetare şi dezvoltare (R&D) la nivel european constituie o foarte
bună oportunitate de a include cerinţele privind viaţa privată şi protecţia datelor, iar principiul
“privacy by design” (respectarea vieţii private încă din etapa de concepere) ar trebui să
reprezinte o parte intrinsecă a acestor iniţiative R&D.

Cadrul juridic al UE este pe cale să se schimbe odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona. Acest lucru va avea consecinţe inclusiv asupra activităţilor AEPD care decurg din
rolul său consultativ.
În sfârşit, AEPD va participa activ la discuţii şi, în câteva ocazii, chiar va iniţia discuţii privind
posibilitatea modiﬁcării ulterioare a Directivei privind protecţia datelor.
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Cooperare
Principalul forum de cooperare între autorităţile competente în materie de protecţie a datelor
din Europa este reprezentat de Grupul de lucru al articolului 29. AEPD participă la activităţile
Grupului de lucru, care joacă un rol crucial în aplicarea şi interpretarea uniformă a principiilor
generale ale Directivei 95/46.
Grupul de lucru poate emite avize privind propuneri legislative sau documente similare care sunt
foarte utile, în special în cazul în care acordă o atenţie specială perspectivei naţionale. AEPD
salută aceste avize, care corespund cu propriile sale avize şi la care a contribuit în mod activ.
Exemple de sinergii pozitive între avizele Grupului de lucru şi AEPD pe parcursul anului 2007
au putut ﬁ constatate în domenii precum dispoziţiile consulare comune privind vizele pentru
misiunile diplomatice şi posturile consulare în legătură cu introducerea datelor biometrice,
precum şi transferurile de date ale pasagerilor companiilor aeriene către SUA şi utilizarea
registrului numelor pasagerilor în scopuri de aplicare a legii.
AEPD şi Grupul de lucru au colaborat, de asemenea, pozitiv în cadrul examinării a două mari
sisteme din primul pilon, şi anume sistemul de cooperare pentru protecţia consumatorului şi
sistemul informaţional pentru piaţa internă.
Una dintre cele mai importante sarcini de cooperare se referă la Eurodac, în care responsabilităţile
pentru supravegherea protecţiei datelor sunt împărţite între autorităţile naţionale însărcinate
cu protecţia datelor şi AEPD. În iulie 2007, Grupul de coordonare a supravegherii Eurodac
– compus din autorităţile naţionale însărcinate cu protecţia datelor şi AEPD – a întocmit un
raport privind prima inspecţie coordonată a Eurodac. Grupul nu a depistat indicii de utilizare
abuzivă a sistemului Eurodac. Cu toate acestea, unele aspecte, cum ar ﬁ informaţiile către
persoanele interesate, trebuie îmbunătăţite.
AEPD are datoria de a coopera cu organele de supraveghere privind protecţia datelor din cadrul
celui de-al treilea pilon al UE. AEPD depune eforturi pentru a asigura un nivel ridicat şi coerent
de protecţie a datelor în cadrul lucrărilor autorităţilor comune de control (ACC) cu privire la
Schengen, Europol, Eurojust şi la Sistemul de Informaţii Vamale (SIV). În 2007, în centrul
atenţiei s-au situat două chestiuni principale: propunerea Comisiei de decizie-cadru privind
protecţia datelor în cadrul celui de-al treilea pilon şi schimbul de informaţii privind aplicarea
legii conform principiului disponibilităţii. În plus, AEPD a participat activ la trei reuniuni
ţinute de Grupul de lucru privind Poliţia şi Justiţia, pe parcursul anului 2007.
AEPD a participat, de asemenea, la conferinţe europene şi internaţionale privind protecţia
datelor şi viaţa privată. O conferinţă internaţională, organizată la Montreal în septembrie 2007,
s-a concentrat asupra multor chestiuni tratate de responsabilii cu protecţia datelor şi viaţa privată,
cum ar ﬁ siguranţa publică, globalizarea, justiţia şi tehnologia, “informatica omniprezentă”
şi “corpul uman ca dată”. AEPD a prezidat o sesiune cu uşile închise pentru delegaţi privind
iniţiativa de la Londra şi a contribuit la un atelier privind globalizarea.
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Comunicarea
Activităţile de informare şi comunicare continuă să joace un rol-cheie în strategia şi activităţile
cotidiene ale instituţiei. Deşi nu face parte din rolurile principale ale AEPD, importanţa crucială
a activităţilor de informare şi comunicare pentru impactul practic al sarcinilor sale principale
este în afara oricărei exagerări.
Creşterea vizibilităţii AEPD pe harta politică a UE a reprezentat obiectivul clar al activităţilor
de comunicare ale AEPD pe parcursul primilor săi ani de activitate. După trei ani de la începerea
activităţii, se pot constata rezultate pozitive ale eforturilor sale de comunicare. Un exemplu este
selectarea Autorităţii Europene printre cele 50 de persoane nominalizate de “Vocile Europei”
pentru titlul de “Europeanul anului” în 2007.
Fiind unul dintre arhitecţii principali ai “iniţiativei de la Londra”, creată pentru a spori
eﬁcienţa comunicărilor privind protecţia datelor şi a însăşi protecţiei datelor, AEPD a desfăşurat
o activitate de monitorizare a acesteia în februarie 2007 prin participarea activă la atelierele de
comunicare găzduite de autoritatea franceză pentru protecţia datelor. Un rezultat semniﬁcativ a
fost crearea unei reţele de responsabili cu comunicarea care va ﬁ pusă la dispoziţia autorităţilor
însărcinate cu protecţia datelor în scopul schimbului celor mai bune practici şi al realizării de
proiecte speciﬁce.
În 2007, AEPD a continuat să investească timp şi să depună eforturi importante în explicarea
misiunii sale şi în sensibilizarea publicului privind chestiunile legate de protecţia datelor, prin
discursuri şi contribuţii similare în diferite instituţii şi în diferite state membre. În plus, AEPD
a dat aproximativ douăzeci de interviuri pentru publicaţii, emisiuni radio-TV sau Internet în
diferite state membre sau ţări terţe. A salutat, de asemenea, vizitele grupurilor de studenţi
specializaţi în domeniul protecţiei datelor şi/sau în chestiuni de securitate informatică.
Serviciul Presă a tratat aproximativ 160 de cereri de informaţii şi consiliere din partea unui
larg segment de persoane şi părţi interesate.
În scopul creşterii şi în continuare a vizibilităţii activităţilor sale în curs de desfăşurare, AEPD
a continuat să utilizeze următoarele instrumente de informare şi comunicare:
z

pagina de Internet: o nouă versiune a site-ului a fost lansată în februarie 2007. S-a utilizat
tehnologia sistemului de gestionare a conţinutului de reţea, creat să faciliteze gestionarea
unui mare număr de documente;

z

buletinul informativ electronic: în 2007 s-au publicat cinci numere ale buletinului
informativ al AEPD. Numărul abonaţilor a crescut de la aproximativ 460 de persoane la
sfârşitul anului 2006 la un total de 635 la sfârşitul anului 2007;

16

Raport anual 2007 – Rezumat

z

comunicate de presă: în 2007, Serviciul de presă a transmis paisprezece comunicate de
presă, majoritatea legate de noile avize legislative care au fost de mare importanţă pentru
publicul larg;

z

evenimente promoţionale: AEPD a participat din nou la Ziua protecţiei datelor şi la Ziua porţilor
deschise a UE, deţinând standuri de informare în interiorul instituţiilor principale.
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Administrare, buget şi personal
Fiind o autoritate recent instituită, AEPD a continuat să se dezvolte, beneﬁciind de resurse
suplimentare în anul 2007, faţă de anul 2006. Bugetul a crescut de la o cifră situată cu puţin
peste 4 milioane de euro la ceva mai mult de 5 milioane de euro, iar personalul a crescut de
la 24 la 29 de angajaţi. Mediul administrativ s-a extins treptat. În plus, au fost adoptate noi
regulamente interioare necesare bunei funcţionări a instituţiei, pe baza priorităţilor anuale şi
ţinându-se cont de necesităţile şi mărimea instituţiei.
Colaborarea cu Parlamentul European, Consiliul şi Comisia Europeană a fost consolidată în
continuare, permiţând economii considerabile şi evitând multiplicarea inutilă a infrastructurilor
administrative cu o reducere a cheltuielilor administrative neproductive.
În privinţa resurselor umane, în afara recrutărilor, programul de stagii a continuat să găzduiască
de la doi la trei stagiari pe semestru. În plus, AEPD a adoptat o politică internă de formare
bazată pe activităţile speciﬁce ale instituţiei, respectiv pe obiectivele sale strategice.
Drept rezultat al primului audit efectuat de Serviciul de Audit Intern, raportul de audit primit
în 2007 a conﬁrmat capacitatea sistemului de control intern AEPD de a furniza o garanţie
stabilă pentru atingerea obiectivelor instituţiei.
Un responsabil cu protecţia datelor (RPD) a fost numit pentru a asigura aplicarea internă
a dispoziţiilor regulamentului. În 2007 a fost creat un inventar al operaţiunilor incluzând
prelucrarea datelor personale.
AEPD a început punerea în aplicare a unui nou sistem de gestionare a poştei electronice, cu
sprijinul serviciilor Parlamentului European.
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