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INTRODUCERE
Prezentul document este rezumatul raportului anual
2010 al Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor (AEPD). Prezentul raport acoperă anul 2010, care
este cel de-al șaselea an complet de activitate al AEPD
în calitatea sa de nouă autoritate de supraveghere
independentă, având misiunea de a asigura respectarea de către instituţiile şi organele UE a drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor ﬁzice şi,
în special, a vieţii private a acestora, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. De
asemenea, prezentul raport acoperă al doilea an al
mandatului comun de cinci ani al lui Peter Hustinx,
Controlor european pentru protecţia datelor, şi al lui
Giovanni Buttarelli, Controlor adjunct.
Principalele activităţi ale AEPD, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/20011 (denumit în
continuare „regulamentul”), sunt de:
• monitorizare şi asigurare a respectării dispoziţiilor regulamentului în momentul prelucrării
datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele UE (supraveghere);
• consiliere a instituţiilor şi a organelor UE în
toate chestiunile referitoare la prelucrarea
datelor cu caracter personal. Aceasta include
consultarea cu privire la propuneri legislative
şi monitorizarea noilor evoluţii care au impact
asupra protecţiei datelor cu caracter personal
(consultare);
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• cooperare cu autorităţile naţionale de supraveghere şi cu organismele de supraveghere
din fostul al treilea pilon al UE în vederea îmbunătăţirii coerenţei la nivelul protecţiei datelor
cu caracter personal (cooperare).
La fel ca 2009, anul 2010 a fost extrem de important
pentru dreptul fundamental la protecţia datelor. Tratatul de la Lisabona, prin care se asigură un temei juridic solid pentru o protecţie cuprinzătoare a datelor în
toate domeniile politicii UE, a avut un impact tot mai
vizibil. Procesul de revizuire a cadrului juridic al UE
pentru protecţia datelor capătă contur și atrage din ce
în ce mai mult atenţia. Două programe politice-cheie,
programul de la Stockholm, privind spaţiul de libertate, securitate și justiţie, și Agenda Digitală, piloni
de bază ai strategiei Europa 2020, demonstrează că
protecţia datelor constituie un element esenţial de
legitimitate și eﬁcienţă în ambele domenii.
AEPD s-a implicat activ în aceste domenii și va continua să se implice și în viitor. În plus, rolul AEPD de
autoritate de supraveghere independentă a fost asigurat prin exercitarea autorităţii sale în toate domeniile principale de activitate și prin garantarea faptului
că organizarea sa este pe deplin adecvată. Acest lucru
a dus la progrese importante, atât în supravegherea
instituţiilor și organismelor UE, atunci când acestea
prelucrează date cu caracter personal, cât și în consultarea privind noile politici și măsuri legislative și
în cooperarea strânsă cu alte autorităţi de supraveghere pentru a asigura o mai mare coerenţă în ceea
ce privește protecţia datelor.

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, 12.1.2001, p.1.
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REZULTATE OBŢINUTE ÎN 2010
Majoritatea obiectivelor principale următoare, stabilite în 2009, au fost îndeplinite în întregime sau parţial.
• Sprijinirea reţelei de responsabili
cu protecţia datelor
AEPD a continuat să acorde un sprijin semniﬁcativ
responsabililor cu protecţia datelor (DPO) şi a încurajat schimburile de experienţă şi bune practici. În
cadrul reţelei, responsabilii cu protecţia datelor au
elaborat un document privind „Standardele profesionale ale responsabililor cu protecţia datelor din cadrul
instituţiilor și organelor UE care se supun Regulamentului (CE) nr. 45/2001”. AEPD a adresat o scrisoare
tuturor șeﬁlor de instituţii și agenţii prin care susţine
standardele respective și subliniază importanţa rolului DPO în respectarea normelor privind protecţia
datelor stabilite în regulament.
• Rolul veriﬁcărilor prealabile
AEPD aproape a ﬁnalizat veriﬁcarea prealabilă a operaţiunilor de prelucrare existente pentru majoritatea
instituţiilor şi organelor înﬁinţate, punând un accent
tot mai mare pe monitorizarea recomandărilor. În
anul 2010, au fost închise 137 de cazuri. Veriﬁcarea
prealabilă a operaţiunilor obișnuite de prelucrare în
cadrul agenţiilor, ca și soluţionarea acestor cazuri prin
avize comune, au beneﬁciat de o atenţie deosebită.
• Orientări orizontale
Pentru a contribui la asigurarea conformităţii la nivelul instituţiilor și organelor UE, precum și la facilitarea
procedurilor de veriﬁcare prealabilă, AEPD a publicat
orientări privind anchetele administrative și procedurile disciplinare, precum și supravegherea video.
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• Politica în materie de inspecţii
În 2010, AEPD a continuat să monitorizeze inspecţiile
desfăşurate anterior. De asemenea, AEPD a efectuat o
inspecţie la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei
de la Ispra. În decembrie 2010, AEPD a publicat o strategie completă privind monitorizarea conformităţii și
aplicarea normelor privind protecţia datelor în cadrul
instituţiilor și organelor UE.
• Domeniul de aplicare al consultării
AEPD a formulat un număr record de 19 avize şi
7 seturi de observaţii oﬁciale cu privire la noile propuneri legislative, pe baza unui inventar sistematic
al subiectelor relevante şi al priorităţilor, şi a asigurat
monitorizarea adecvată a acestora. O atenţie specială
a fost acordată Planului de acţiune pentru punerea în
aplicare a Programului de la Stockholm.
• Revizuirea cadrului juridic
În mai multe rânduri şi utilizând instrumente diferite,
AEPD a insistat asupra unei abordări ambiţioase în
ceea ce privește dezvoltarea unui cadru modern și
cuprinzător de protecţie a datelor care să includă
toate domeniile politicii UE și să asigure concret o
protecţie eﬁcientă şi care să ofere siguranţă juridică
pentru o perioadă îndelungată. Opiniile AEPD au fost
prezentate într-un aviz emis în ianuarie 2011.
• Agenda digitală
În ceea ce privește consultările, AEPD s-a concentrat
asupra principalelor diﬁcultăţi legate de protecţia
eficientă a datelor cu caracter personal. Aceasta
presupune asigurarea unui echilibru adecvat între

nevoia de securitate și protecţia datelor, abordarea
evoluţiilor tehnologice și contracararea efectelor ﬂuxurilor de date la nivel internaţional. O atenţie deosebită a fost acordată Agendei Digitale a Comisiei prin
adoptarea, în martie 2010, a unui aviz în care a fost
aprofundat conceptul de „conﬁdenţialitate prin concepţie” (Privacy by Design).
• Activităţile de informare
AEPD a continuat îmbunătăţirea calităţii și eﬁcienţei
acţiunilor de comunicare și a instrumentelor de informare. O evoluţie importantă în acest domeniu a constituit-o introducerea limbii germane în activităţile de
presă și comunicare, după engleză și franceză.
• Organizarea internă
Secretariatul AEPD a fost reorganizat în scopul clariﬁcării responsabilităţilor și asigurării exercitării mai eﬁciente și eﬁcace a diferitelor roluri și funcţii. Conform
noii structuri organizatorice, directorul asigură punerea în aplicare a politicilor și coordonarea orizontală
a activităţilor care se desfășoară în cele cinci sectoare
diferite. Noua organigramă este disponibilă pe site.
• Gestionarea resurselor
În cursul anului 2010, s-a înregistrat o creștere
substanţială a numărului de membri ai personalului
AEPD. Odată cu reorganizarea internă, au fost necesare noi eforturi în ceea ce priveşte planiﬁcarea, procedurile interne și execuţia bugetară.

Câteva cifre-cheie despre AEPD în 2010
➔ 55 de avize referitoare la veriﬁcările
prealabile adoptate, în special în legătură
cu date de natură medicală, evaluarea
personalului, recrutarea de personal,
gestionarea timpului, anchetele de
securitate, înregistrarea convorbirilor
telefonice, instrumentele de performanţă
➔ 94 de plângeri primite, 25 admisibile
Principalele tipuri de încălcări reclamate:
încălcarea conﬁdenţialităţii datelor,
colectarea excesivă de date sau utilizarea
ilegală a datelor de către operator.
• 10 cazuri soluţionate în care AEPD nu
a constatat nicio încălcare a normelor
de protecţie a datelor
• 11 cazuri declarate de neconformitate
cu normele de protecţie a datelor
➔ 35 de consultări privind măsurile
administrative. S-a acordat asistenţă cu
privire la o gamă largă de aspecte juridice
legate de prelucrarea datelor cu caracter
personal de către instituţiile şi organele UE
➔ 1 inspecţie pe teren
➔ 2 orientări publicate în domeniul
anchetelor administrative și procedurilor
disciplinare, precum și al supravegherii
video
➔ 19 avize legislative emise cu privire la
iniţiative referitoare la spaţiul de libertate,
securitate și justiţie, evoluţiile tehnologice,
cooperarea internaţională și transferurile
de date, precum și la domeniul ﬁscal și cel
vamal
➔ 7 seturi de observaţii oﬁciale emise în
ceea ce priveşte, printre altele, revizuirea
Regulamentului Frontex, internetul
deschis și neutralitatea reţelei, Sistemul de
informare al pieţei interne, scanerele de
securitate, acordurile internaţionale
privind schimbul de date
➔ 3 reuniuni ale Grupului de coordonare
a supravegherii Eurodac organizate, care
au avut ca rezultat lansarea unei noi
inspecţii coordonate, precum și pregătirea
unui control complet de securitate
➔ 12 noi funcţionari recrutaţi
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SUPRAVEGHEREA ȘI PUNEREA ÎN APLICARE
Unul dintre rolurile principale ale AEPD este să
supravegheze în mod independent operaţiunile de
prelucrare efectuate de instituţiile sau organele UE.
Cadrul juridic este Regulamentul (CE) nr. 45/2001
privind protecţia datelor, care stabileşte o serie de
obligaţii pentru cei care prelucrează date, precum
şi un număr de drepturi pentru persoanele ale
căror date cu caracter personal sunt prelucrate.
Veriﬁcarea prealabilă a operaţiunilor de prelucrare
a continuat să reprezinte aspectul principal al
supravegherii în cursul anului 2010, însă AEPD a
dezvoltat şi alte forme de supraveghere, precum
soluţionarea plângerilor, inspecţii, consiliere cu
privire la măsurile administrative şi orientări
tematice.

Veriﬁcările prealabile
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede că toate operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal
care pot prezenta riscuri speciﬁce în legătură cu drepturile şi libertăţile persoanelor vizate sunt supuse unei
veriﬁcări prealabile de către AEPD. Ulterior, AEPD stabileşte dacă prelucrarea este sau nu în conformitate
cu regulamentul.
În 2010, AEPD a adoptat 55 de avize referitoare
la verificările prealabile cu privire la proceduri
administrative standard, cum ar ﬁ evaluarea, recrutarea şi promovarea membrilor personalului, dar și la
activităţi economice principale, precum Sistemul de
avertizare și reacţie rapidă pentru realizarea schimbului de informaţii privind bolile transmisibile. Aceste
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avize sunt publicate pe site-ul AEPD, iar aplicarea lor
este monitorizată în mod sistematic.

Monitorizarea conformităţii
Aplicarea regulamentului de către instituţii și
organe este, de asemenea, monitorizată sistematic
prin efectuarea de analize periodice ale indicatorilor
de performanţă, implicând toate instituţiile şi organele UE.
În urma exerciţiului general de monitorizare lansat
în primăvara anului 2009, AEPD a continuat monitorizarea punerii în aplicare a normelor și principiilor
privind protecţia datelor de către instituţiile și organele implicate. Următorul exerciţiu general de monitorizare (primăvara anului 2011) va demara în prima
parte a anului 2011.
De asemenea, au fost realizate exerciţii speciﬁce de
monitorizare în care, ca urmare a activităţilor sale de
supraveghere, AEPD a devenit preocupată de nivelul de conformitate existent în anumite instituţii și
organe. Unele exerciţii s-au bazat pe corespondenţă,
în timp ce altele au luat forma unei inspecţii la organul
în cauză. În 2010, AEPD a efectuat două asemenea
inspecţii. În plus, AEPD a efectuat o inspecţie pe teren
la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei din Ispra
pentru veriﬁcarea conformităţii în privinţa anumitor
aspecte.

Plângeri
Una dintre atribuţiile principale ale AEPD, astfel cum
au fost stabilite prin Regulamentul privind protecţia
datelor, este de a audia şi examina plângerile şi de a

efectua anchete, ﬁe din proprie iniţiativă, ﬁe în baza
unei plângeri.
În 2010, AEPD a primit 94 de plângeri, din care 25 au
fost considerate admisibile. Multe dintre plângerile
inadmisibile au implicat chestiuni de nivel naţional
pentru care AEPD nu este competentă.
Majoritatea problemelor semnalate în plângerile
admisibile au implicat presupuse încălcări în ceea ce
privește accesul la date, dreptul la rectiﬁcare, utilizarea eronată, colectarea excesivă și ștergerea datelor.
În 11 cazuri, AEPD a concluzionat că au fost încălcate normele privind protecţia datelor.
Dintre plângerile admisibile înaintate în 2010, majoritatea (80 %) au fost îndreptate împotriva Comisiei Europene, inclusiv împotriva OLAF și EPSO.
Această situaţie a fost previzibilă, întrucât Comisia
întreprinde mai multe activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal decât alte instituţii şi organe
UE. Numărul relativ mare al plângerilor care vizează
OLAF şi EPSO se poate explica prin natura activităţilor
întreprinse de aceste organe.

Orientări orizontale
AEPD a adoptat, de asemenea, orientări privind
anchetele administrative, procedurile disciplinare și
supravegherea video.

Politica de conformitate
şi punere în aplicare
În decembrie 2010, AEPD a adoptat un document
strategic intitulat „Monitorizarea și asigurarea conformităţii cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001”. Documentul stabilește cadrul în care AEPD monitorizează,
evaluează și asigură respectarea normelor privind
protecţia datelor la nivelul întregii administraţii UE.
Documentul explică natura diferitelor competenţe
executorii ale AEPD și prezintă cauzele și factorii
declanșatori ai oricăror măsuri oficiale care pot fi
adoptate.

Consultare privind
măsurile administrative
A fost continuată activitatea de consultare privind
măsurile administrative prevăzute de instituţiile
și organele UE în legătură cu prelucrarea datelor
cu caracter personal. Au fost ridicate numeroase
probleme, inclusiv cele referitoare la transferurile
internaţionale de date, accesul la identitatea unui
informator, utilizarea la nivel intern a poștei electronice și a monitorizării electronice.
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CONSULTAREA
AEPD consiliază instituţiile şi organele UE în
ceea ce priveşte chestiunile legate de protecţia
datelor într-o serie de domenii de politică. Acest
rol consultativ se referă la propunerile de acte
legislative noi, precum şi la alte iniţiative care pot
afecta protecţia datelor cu caracter personal la
nivelul UE, rol care se traduce, de regulă, într-un
aviz formal, însă AEPD poate, de asemenea, să
acorde consiliere sub formă de observaţii sau
documente strategice. Evoluţiile tehnologice care
au un impact asupra protecţiei datelor sunt, de
asemenea, monitorizate în cadrul acestei activităţi.

Tendinţe majore
În 2010, Comisia a făcut progrese importante în
direcţia unui nou cadru juridic modern pentru
protecţia datelor în Europa. Consultarea publică
lansată în 2009 s-a încheiat, ﬁind urmată de alte consultări speciﬁce cu o serie de părţi interesate cheie. În
noiembrie 2010, Comisia a publicat o Comunicare de
stabilire a unei abordări globale a protecţiei datelor
cu caracter personal în Uniunea Europeană, identiﬁcând priorităţile și obiectivele-cheie pentru revizuirea
normelor actuale.
În cursul anului 2010, AEPD a acordat o atenţie deosebită procesului de revizuire, făcându-și cunoscute
punctele de vedere în mai multe moduri. Mai precis,
imediat după publicarea comunicării, AEPD a organizat o conferinţă de presă ad-hoc pentru a-și exprima
public punctele de vedere asupra noului cadru juridic.
Cu această ocazie, AEPD a subliniat importanţa revizuirii, pe care o consideră foarte oportună, și a prezentat
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perspectiva proprie cu privire la principalele puncte
ale noului cadru.
În 2010, Comisia a depus, de asemenea, eforturi semniﬁcative în direcţia punerii în aplicare a Programului
Stockholm – o Europă deschisă și sigură în serviciul
cetăţenilor și pentru protecţia acestora, adoptat de
Consiliul European în luna decembrie 2009. Programul deﬁnește orientări strategice pentru planiﬁcarea legislativă și operaţională în domeniul libertăţii,
securităţii și justiţiei și se concentrează asupra intereselor și nevoilor cetăţenilor.
Publicarea Comunicării Comisiei privind Agenda
Digitală pentru Europa a constituit, de asemenea,
o evoluţie importantă în 2010, având ca obiectiv
stabilirea priorităţilor UE în domeniul internetului și
tehnologiilor digitale. Multe dintre aceste iniţiative în
domeniul tehnologiei informaţiei reprezintă factori de
creștere inteligentă în cadrul strategiei Europa 2020.
Acestea şi alte iniţiative legate de evoluţiile tehnologice au o relevanţă semniﬁcativă pentru protecţia
datelor și au fost monitorizate îndeaproape de AEPD.

Avizele AEPD
şi chestiunile esenţiale
AEPD a continuat să aplice politica de consultare
generală şi a emis un număr record de 19 avize legislative cu privire la diferite subiecte. Această politică
prevede şi o abordare proactivă, implicând un inventar periodic al propunerilor legislative care vor ﬁ înaintate în vederea consultării, precum şi disponibilitatea
pentru observaţii neoﬁciale în fazele pregătitoare ale
propunerilor legislative. Majoritatea avizelor AEPD
au fost urmate de discuţii cu Parlamentul şi Consiliul.

În ceea ce privește spaţiul de libertate, securitate
şi justiţie, AEPD a urmărit cu interes deosebit mai
multe iniţiative asociate direct implementării Programului de la Stockholm. Printre altele, AEPD a
abordat aspecte esenţiale ale protecţiei datelor legate
de strategia de securitate internă a UE, gestionarea
informaţiilor, politica UE de combatere a terorismului, Regulamentele Frontex și Eurodac. Per ansamblu,
evoluţiile în ceea ce privește Programul de la Stockholm au constituit un punct dominant pe agenda
AEPD şi vor persista și în următorii ani.
Interfaţa între evoluţiile în domeniul conﬁdenţialităţii și cele tehnologice a reprezentat, de asemenea, un domeniu în care AEPD s-a implicat în
mod considerabil. În martie 2010, AEPD a adoptat
un aviz privind „Promovarea încrederii în societatea
informaţională prin încurajarea protecţiei datelor și
a conﬁdenţialităţii”, ca o contribuţie la Agenda Digitală a UE. De asemenea, AEPD a participat în diferite
moduri la iniţiative în ceea ce privește internetul și
neutralitatea reţelei, revizuirea Directivei privind
reţinerea datelor, a Directivei privind deșeurile electrice și electronice, Regulamentul ENISA și e-justiţia.

AEPD a fost consultată cu privire la diverse iniţiative în
domeniul cooperării internaţionale pentru securitate și aplicarea legii, cum ar ﬁ Acordul internaţional
UE-SUA privind protecţia datelor cu caracter personal
și partajarea informaţiilor în scopul aplicării legii și
Acordul privind schimbul de date ﬁnanciare în cadrul
Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri
teroriste (TFTP II). De asemenea, AEPD s-a implicat în
negocierile pentru încheierea Acordului comercial
de combatere a contrafacerii (ACTA) și a acordurilor
privind schimbul de date din Registrele cu numele
pasagerilor (PNR).
AEPD s-a implicat, de asemenea, în alte domenii, cum
ar ﬁ domeniul ﬁscal și cel vamal (inclusiv cooperarea
administrativă în domeniul ﬁscalităţii și al cooperării vamale internaţionale), schimbul de date la scară
mare în cadrul Sistemului de informare al pieţei
interne, utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturi și diferite cauze din instanţă privind relaţia
dintre accesul public şi protecţia datelor.

RAPORTUL ANUAL 2010

REZUMAT

9

COOPERAREA
AEPD cooperează cu alte autorităţi competente în
materie de protecţie a datelor pentru a promova
o protecţie coerentă a datelor în întreaga Europă.
Acest rol de cooperare se extinde şi la cooperarea
cu organismele de supraveghere înﬁinţate în cadrul
fostului al treilea pilon UE şi în contextul sistemelor
informatice de mari dimensiuni.

Principala platformă de cooperare între autorităţile
însărcinate cu protecţia datelor din Europa este reprezentată de Grupul de lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal. AEPD participă la activităţile
grupului de lucru, care joacă un rol important în aplicarea uniformă a Directivei privind protecţia datelor. AEPD și Grupul de lucru pentru protecţia datelor
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal au colaborat în mod eficient într-o serie
de subiecte, în special, punerea în aplicare a Directivei privind protecţia datelor și interpretarea unor
dispoziţii-cheie ale acesteia. AEPD a contribuit activ
în mai multe domenii, de exemplu, avizele privind
conceptele de „operator” și de „persoană împuternicită de către operator”, principiul responsabilităţii și
legislaţia aplicabilă.
De asemenea, AEPD a participat la reuniunile și
activităţile Grupului de lucru pentru poliţie și
justiţie, un grup consultativ care se ocupă cu aspecte
din cadrul fostului al treilea pilon UE.
Una dintre cele mai importante sarcini în materie
de cooperare care îi revine AEPD implică Eurodac,
în care responsabilităţile pentru supraveghere sunt
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împărţite cu autorităţile naţionale de protecţie a datelor. În 2010, Grupul Eurodac de coordonare a supravegherii a început pregătirile pentru un control complet
de securitate care urmează a ﬁ efectuat de autorităţile
însărcinate cu protecţia datelor atât la nivel naţional,
cât și la nivel central (la nivelul UE). La sfârșitul anului
2010, a fost iniţiată o nouă inspecţie coordonată, ale
cărei rezultate sunt așteptate în 2011.
În ceea ce privește supravegherea Sistemului de
informaţii al vămilor (CIS), Grupul de lucru pentru
supravegherea coordonată a CIS a adoptat Regulamentul de procedură care va reglementa activitatea
viitoare a acestui grup și a organizat dezbateri asupra
eventualelor măsuri care trebuie luate în perioada
2011-2012 în scopul asigurării unei supravegheri globale a sistemului în ceea ce privește protecţia datelor.
AEPD şi-a continuat cooperarea strânsă cu autorităţile
însărcinate cu supravegherea în comun a sistemelor IT de mari dimensiuni din UE.
Cooperarea în cadrul altor foruri internaţionale a
continuat să atragă atenţia, în special la Conferinţa
Europeană și cea Internaţională a Comisarilor pentru
protecţia datelor şi a vieţii private, organizate la Praga
și, respectiv, la Ierusalim.
În cooperare cu Universitatea Europeană din Florenţa,
AEPD a organizat şi un atelier privind „Protecţia datelor în cadrul organizaţiilor internaţionale”. În cadrul
acestui atelier au fost discutate diferitele provocări
cu care se confruntă organizaţiile internaţionale în
încercarea de a asigura un nivel optim de protecţie a
datelor în contexte uneori diﬁcile și fără o bază juridică clară.

PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU 2011
Pentru anul 2011, au fost reţinute obiectivele prezentate mai jos.

Supravegherea
și punerea în aplicare
• Sensibilizarea
AEPD va continua să investească atât timp, cât și
resurse în acordarea de consultanţă și în elaborarea
de orientări cu privire la aspecte legate de protecţia
datelor. Această sensibilizare va lua forma unor documente orientative pe subiecte speciﬁce și a unor ateliere sau seminarii interactive în care AEPD își prezintă
punctele de vedere într-un anumit domeniu.
• Rolul veriﬁcărilor prealabile
Având în vedere faptul că veriﬁcările prealabile expost rămase neefectuate aproape s-au încheiat, AEPD
se va concentra asupra unei analize a consecinţelor
asociate noilor operaţiuni de prelucrare. AEPD va
pune, în continuare, un accent puternic pe punerea
în aplicare a recomandărilor din avizele prealabile privind veriﬁcările şi va asigura o monitorizare adecvată.
• Exerciţiile de monitorizare și de raportare
AEPD va continua monitorizarea punerii în aplicare a
normelor privind protecţia datelor de către instituţiile
și organele UE, prin lansarea atât a unui exerciţiu
general de monitorizare (primăvara anului 2011), cât
și a unor exerciţii de monitorizare axate pe anumite
instituţii și organe unde nivelul de conformitate constituie un motiv de îngrijorare.

• Inspecţiile
Inspecţiile la faţa locului vor ﬁ iniţiate în acele cazuri în
care AEPD are motive serioase să considere că mecanismul de conformitate este blocat. Aceste inspecţii
vor reprezenta o ultimă fază înaintea aplicării măsurilor executorii oﬁciale. De asemenea, vor ﬁ efectuate inspecţii și controale în domeniul sistemelor IT
de mari dimensiuni care sunt de competenţa AEPD.

Politici și consultări
• Domeniul de aplicare al consultărilor
AEPD va continua să formuleze în timp util avize sau
observaţii cu privire la noile propuneri legislative şi va
asigura o monitorizare adecvată în toate domeniile
relevante. O atenţie deosebită se va acorda aspectelor legate de revizuirea cadrului juridic al UE pentru
protecţia datelor, implementarea Programului de la
Stockholm și iniţiativele în domeniul tehnologiei.
• Revizuirea cadrului juridic al UE
pentru protecţia datelor
AEPD va acorda prioritate elaborării unui cadru juridic
cuprinzător pentru protecţia datelor. AEPD va emite
un aviz legislativ referitor la Comunicarea Comisiei
privind abordarea globală a protecţiei datelor cu
caracter personal, precum și la oricare alte propuneri
legislative ulterioare, contribuind la dezbatere atunci
când este necesar şi adecvat.
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• Implementarea Programului de la Stockholm
AEPD va acorda atenţie specială diferitelor iniţiative
legate de continuarea procesului de implementare a
Programului de la Stockholm în domeniile libertăţii,
securităţii și justiţiei, cum ar ﬁ instituirea unui sistem
de intrare-ieșire și a Programului de înregistrare a
călătorilor, Directiva anticipată privind utilizarea registrelor cu numele pasagerilor în scopul aplicării legii
și introducerea unui Program european de urmărire
a ﬁnanţărilor în scopuri teroriste.
• Iniţiativele din domeniul tehnologiei
Iniţiativele din domeniul tehnologiei susceptibile a
avea impact asupra protecţiei datelor și a vieţii private vor ﬁ, de asemenea, analizate atent de AEPD. În
mod special, AEPD va continua monitorizarea punerii
în practică a componentelor strategiei Europa 2020
legate de tehnologia informaţiei și prevăzute în
Agenda digitală, precum etichetele RFID, cloud computing, e-Guvernare și exercitarea online a drepturilor
de proprietate intelectuală.
• Alte iniţiative
AEPD se va concentra asupra tuturor celorlalte
iniţiative care pot avea un impact semniﬁcativ asupra
protecţiei datelor, de exemplu, în domeniul transporturilor (de exemplu, utilizarea scanerelor corporale în
aeroporturi, pachetul de măsuri privind e-Mobilitatea)
și al schimburilor de date la scară mare ce ar putea ﬁ
efectuate în cadrul Sistemului de informare al pieţei
interne.
• Cooperarea cu autorităţile competente
în materie de protecţie a datelor
AEPD va continua să contribuie activ la succesele și
activităţile Grupului de lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, adaptând programul de lucru al acestuia
la priorităţile AEPD, asigurând coerenţa și sinergiile
între Grupul de lucru și poziţiile exprimate de AEPD
și menţinând o relaţie constructivă cu autorităţile
naţionale însărcinate cu protecţia datelor. În calitate
de raportor pentru dosare speciﬁce, AEPD va coordona și pregăti adoptarea avizelor Grupului de lucru.
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• Supravegherea coordonată
Legislaţia UE prevede supravegherea coordonată a
sistemului Eurodac, a Sistemului de informaţii al vămilor și, începând din a doua jumătate a anului 2011, a
Sistemului de informaţii privind vizele. Un obiectiv
important pentru AEPD îl va constitui asigurarea unui
secretariat eﬁcient pentru autorităţile competente în
materie de protecţie a datelor implicate. De asemenea, în calitate de controlor al sistemelor IT de mari
dimensiuni, AEPD va participa activ la supravegherea
coordonată a acestora și va efectua controale periodice de securitate.

Alte domenii
• Informare și comunicare
AEPD va pregăti bazele unei revizuiri a Strategiei
sale de comunicare, în special prin intermediul unei
consultări cu principalele părţi interesate. Acest
exerciţiu general va ﬁ completat de evaluări mai bine
direcţionate ale impactului principalelor instrumente
de informare și comunicare.
• Organizarea internă
Finalizarea reorganizării interne, reînnoirea eforturilor în domeniul gestionării performanţelor în
contextul unei revizuiri strategice, precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a unor noi instrumente
IT vor reprezenta obiectivele principale pentru anul
2011. De asemenea, se va pune un accent deosebit
pe aspecte precum controlul intern și procedurile
interne, mai buna alocare a resurselor și îmbunătăţirea execuţiei bugetare.
• Gestionarea resurselor
AEPD va continua să investească resurse în dezvoltarea și implementarea unui sistem de gestionare a
cazurilor. De asemenea, se va acorda prioritate ﬁnalizării Acordurilor privind nivelul serviciilor încheiate cu Comisia Europeană în scopul dezvoltării de
aplicaţii IT în domeniul resurselor umane (de exemplu, sistemele Syslog Formation, Sysper și Mission
Processing).
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