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I
(Rezoluții, recomandări și avize)

AVIZE

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA
DATELOR
Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea de decizie-cadru a
Consiliului privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) în scopul aplicării
legii
(2008/C 110/01)
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 Parlamentului
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 primită la 13 noiembrie
2007 din partea Comisiei Europene în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001,

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ

de către Comisie, în conformitate cu articolul 28
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (în continuare „propunerea”).
2. Propunerea privește prelucrarea datelor PNR în cadrul
Uniunii Europene și este strâns legată de alte mecanisme
de colectare și utilizare a datelor pasagerilor, în special de
acordul UE-SUA din iulie 2007. Aceste mecanisme
prezintă mult interes pentru AEPD, care a avut deja ocazia
să trimită câteva comentarii preliminare asupra chestionarului Comisiei privind sistemul PNR al Uniunii Europene
prevăzut, trimis în decembrie 2006 părților interesate
corespunzătoare (3). AEPD salută consultarea de către
Comisie. În opinia AEPD, preambulul deciziei Consiliului
ar trebui să conțină o trimitere la prezentul aviz.

Propunerea și contextul acesteia
3. Scopul propunerii este armonizarea dispozițiilor din
statele membre cu privire la obligația transportatorilor
aerieni care operează zboruri către sau dinspre teritoriul
cel puțin al unui stat membru de a transmite datele PNR
către autoritățile competente în scopul prevenirii și
combaterii infracțiunilor de terorism și a criminalității
organizate.

I. INTRODUCERE

Consultarea AEPD
1. Proiectul propunerii de decizie-cadru a Consiliului privind
utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR)
în scopul aplicării legii a fost trimis spre consultare AEPD
(1) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

4. Acorduri pentru transmiterea datelor PNR pentru scopuri
comparabile au fost încheiate de către Uniunea Europeană
cu Statele Unite ale Americii, precum și cu Canada. Un
prim acord încheiat cu Statele Unite ale Americii în mai
(3) Inclusiv state membre, autorități pentru protecția datelor și asociații ale
companiilor aeriene. Acest chestionar a fost elaborat în vederea pregătirii unei evaluări de impact de către Comisia Europeană a propunerii
prezentate.

C 110/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2004 a fost înlocuit printr-un nou acord în iulie 2007 (1).
Un acord similar a fost încheiat cu Canada în iulie
2005 (2). În plus, trebuie să înceapă negocieri între
Uniunea Europeană și Australia pentru un acord privind
schimbul de date PNR, iar Coreea de Sud solicită, de
asemenea, date PNR privind zborurile spre teritoriul acesteia, fără însă a exista, la acest stadiu, un plan de negocieri
la nivel european.

1.5.2008

— Datele vor fi păstrate timp de treizeci de ani, dintre
care opt într-o bază de date pasivă.
— Prelucrarea se va face în conformitate cu (proiectul de)
decizie-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu
caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (în continuare
„decizia-cadru privind protecția datelor”) (4).

5. În cadrul Uniunii Europene, propunerea constituie o
completare la Directiva 2004/82/CE a Consiliului (3)
privind obligația transportatorilor de a comunica date
privind pasagerii, cunoscute ca date API, pentru a combate
imigrația ilegală și pentru a îmbunătăți controlul la frontiere. Această directivă ar fi trebuia să fie transpusă în
dreptul național al statelor membre nu mai târziu de
5 septembrie 2006. Punerea sa în aplicare nu este, totuși,
asigurată încă în toate statele membre.

— Un comitet format din reprezentanți ai statelor
membre va asista Comisia în ce privește protocolul și
aspectele de cifrare, precum și în ce privește criteriile și
practica evaluării de risc.

6. Spre deosebire de informațiile prealabile referitoare la
pasageri (datele API), care se presupune că ajută la identificarea indivizilor, datele PNR menționate în propunere ar
contribui la efectuarea evaluărilor de risc referitoare la
persoane, la obținerea de informații și la realizarea de
asocieri între persoanele cunoscute și cele necunoscute.

Punctele centrale ale avizului

— O evaluare a deciziei trebuie să aibă loc în cel mult trei
ani de la intrarea în vigoare a acesteia.

8. Propunerea pentru care este consultată AEPD constituie
un pas suplimentar în tranziția către o colectare de rutină
a datelor indivizilor care, în principiu, nu sunt suspectați
de nicio infracțiune. După cum s-a menționat anterior,
această evoluție are loc la nivel internațional și european.

7. Propunerea include următoarele elemente principale:
— Dispune punerea la dispoziție, pentru autoritățile
competente din statele membre, de către transportatorii aerieni, a datelor PNR în scopul prevenirii și
combaterii infracțiunilor de terorism și a criminalității
organizate.
— Prevede desemnarea unei unități de informații despre
pasageri (UIP) în fiecare stat membru, în principiu,
responsabilă de colectarea datelor PNR de la transportatorii aerieni (sau intermediarii desemnați) și de efectuarea unei analize de risc a pasagerilor.
— Informațiile evaluate în mod corespunzător vor fi
transmise autorităților competente din fiecare stat
membru. Aceste informații vor face obiectul schimbului cu alte state membre, fiecare caz fiind tratat în
mod individual, în scopul menționat anterior.
— Transferul către țările din afara Uniunii Europene este
supus unor condiții suplimentare.
(1) Acord între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind
prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor
(PNR), de către transportatorii aerieni, către Departamentul pentru
Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) (Acordul PNR 2007)
(JO L 204, 4.8.2007, p. 18).
2
( ) Acord între Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei privind prelucrarea informațiilor prealabile referitoare la pasageri și a datelor din
registrul cu numele pasagerilor (JO L 82, 21.3.2006, p. 15).
(3) Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația transportatorilor de a comunica date privind pasagerii (JO L 261,
6.8.2004, p. 24).

9. AEDP observă că Grupul de lucru al articolului 29 și
Grupul de lucru pentru poliție și justiție au prezentat, de
asemenea, un aviz comun privind propunerea (5). AEPD
sprijină acel aviz. Prezentul aviz evidențiază și dezvoltă un
număr de puncte suplimentare.

10. Avizul AEPD va analiza toate aspectele relevante ale
propunerii, concentrându-se pe patru probleme principale.
— Prima problemă este cea a legitimității măsurilor
prevăzute. Chestiunea scopului, a necesității și a
proporționalității propunerii va fi apreciată prin
prisma criteriilor de la articolul 8 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene.
— Avizul va analiza, de asemenea, chestiunea dreptului
aplicabil operațiunii de prelucrare propuse. În special,
merită o atenție specială scopul aplicării deciziei-cadru
privind protecția datelor în legătură cu aplicarea
primului pilon al legislației privind protecția datelor.
Se va analiza, de asemenea, consecința regimului aplicabil de protecție a datelor cu privire la exercitarea
drepturilor persoanei vizate.
(4) Ultimul proiect al acestei propuneri este disponibil în registrul
Consiliului sub numărul 16397/07.
(5) Aviz comun privind propunerea de decizie-cadru a Consiliului privind
utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) în scopul
aplicării legii, prezentat de Comisie la 6 noiembrie 2007, adoptat de
Grupul de lucru al articolului 29 la 5 decembrie 2007 și de Grupul
de lucru pentru poliție și justiție la 18 decembrie 2007, WP 145,
WPPJ 01/07.
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— În continuare, avizul se va axa pe calitatea destinatarilor datelor la nivel național. În special, calitatea UIP,
a intermediarilor și a autorităților competente desemnate să efectueze evaluări ale riscului și să analizeze
datele pasagerilor ridică probleme specifice, atât timp
cât nu se face nicio precizare în acest sens în propunere.
— A patra problemă este legată de condițiile de transfer
al datelor în țările terțe. Nu este clar ce condiții se vor
aplica unor astfel de transferuri în cazul în care există
diferite categorii de norme: condițiile de transfer în
temeiul prezentei propuneri, împreună cu cele din
decizia-cadru privind protecția datelor, și acordurile
internaționale în vigoare (cu SUA și Canada).
11. Alte puncte substanțiale vor fi identificate în ultima parte,
inclusiv evoluțiile pozitive în ce privește protecția datelor,
dar și alte motive de îngrijorare pe care le ridică propunerea.

II. LEGITIMITATEA MĂSURILOR PROPUSE

12. Pentru a analiza legitimitatea măsurilor propuse în raport
cu principiile fundamentale ale protecției datelor, în special
articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene și articolele 5 și 8 din Convenția nr. 108 a
Consiliului Europei (1), este necesară identificarea clară a
scopului prelucrării propuse a datelor cu caracter personal,
pentru a evalua necesitatea și proporționalitatea acesteia.
Trebuie să existe certitudinea că nu există alte mijloace
mai puțin agresive care să atingă scopul propus.

Identificarea scopului
13. Formularea propunerii și evaluarea impactului acesteia
indică faptul că obiectivul nu este doar de a identifica teroriștii cunoscuți sau infractorii cunoscuți implicați în criminalitatea organizată, prin compararea numelor acestora cu
cele incluse în listele administrate de autoritățile de aplicare a legii. Scopul este de a strânge informații cu privire
la terorism sau criminalitatea organizată și, mai precis,
„efectuarea evaluărilor de risc referitoare la persoane,
pentru obținerea de informații și pentru realizarea asocierilor între persoanele cunoscute și cele necunoscute” (2).
Scopul afirmat la articolul 3 alineatul (5) din propunere
este, în primul rând și în același sens, „identificarea persoanelor care sunt sau pot fi implicate într-o infracțiune de
terorism sau criminalitate organizată, precum și a persoanelor asociate acestora”.
14. Acesta este motivul invocat pentru a explica faptul că
datele API nu sunt suficiente pentru a atinge scopul
prezumat. Într-adevăr, după cum s-a menționat anterior,
în timp ce datele API ar trebui să ajute la identificarea indivizilor, datele PNR nu au un scop de identificare, ci deta(1) Convenția Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, 28 ianuarie
1981.
2
( ) Expunerea de motive a propunerii, capitolul 1.
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liile din PNR ar contribui la efectuarea evaluărilor de risc
referitoare la persoane, obținerea de informații și realizarea
asocierilor între persoanele cunoscute și cele necunoscute.

15. Scopul măsurilor avute în vedere nu acoperă numai prinderea persoanelor cunoscute ci și localizarea persoanelor
care pot corespunde criteriilor din propunere.

Pentru a identifica aceste persoane, analizele de risc și
identificarea modelelor stau la baza acestui proiect. Considerentul 9 al propunerii afirmă explicit faptul că datele
trebuie păstrate „o perioadă de timp suficient de îndelungată pentru a îndeplini scopul elaborării unor indicatori
de risc și stabilirii unor modele de deplasare și comportament”.

16. Scopul este astfel descris pe două planuri: primul plan
constă în obiectivul global de luptă împotriva terorismului
și a criminalității organizate, pe când al doilea plan include
mijloacele și măsurile inerente atingerii acestui obiectiv.
Deși scopul luptei împotriva terorismului și a criminalității
organizate pare să fie suficient de clar și de legitim, mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop sunt discutabile.

Elaborarea modelelor și a evaluării de risc

17. Propunerea nu dă nicio indicație privind felul în care vor
fi elaborate modelele și în care vor fi efectuate evaluările
de risc. Evaluarea de impact oferă următoarea precizare în
legătură cu felul în care vor fi utilizate datele PNR: se
confruntă datele referitoare la pasageri „cu o combinație
de caracteristici și modele comportamentale, în vederea
obținerii unei evaluări de risc. Atunci când un pasager se
încadrează într-o anumită evaluare de risc, acesta ar putea
fi identificat ca pasager cu grad mare de risc” (3).

18. Persoanele suspectate ar putea fi alese în conformitate cu
elemente concrete de suspiciune incluse în datele PNR
proprii (de exemplu contactul cu o agenție de turism
suspectă, o referire la o carte de credit furată) precum și
pe baza „modelelor” sau a unui profil teoretic. Diferite
profiluri standard pot fi, într-adevăr, constituite pornind
de la modelele de călătorie, pentru „pasageri normali” sau
„pasageri suspecți”. Aceste profiluri ar permite continuarea
investigațiilor în privința acelor pasageri care nu intră în
„categoria pasagerilor normali”, cu atât mai mult cu cât
profilul acestora este asociat cu alte elemente de suspiciune, cum ar fi o carte de credit furată.

19. Cu toate că nu se poate presupune că pasagerii vor fi
urmăriți în funcție de religia acestora sau de alte date
sensibile, totuși, se pare că aceștia vor face obiectul unor
investigații pe baza unui amestec de informații in concreto
și in abstracto, inclusiv modele standard și profiluri teoretice.
(3) Evaluarea de impact, capitolul 2.1 „Descrierea problemei”.
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20. Se poate discuta dacă acest tip de investigație poate fi calificat drept profilare. Profilarea ar fi o „metodă computerizată ce folosește extragerea de date dintr-o bază de date și
permite sau urmărește să permită clasificarea cu o anumită
probabilitate — și astfel cu un anumit grad de eroare — a
unui individ într-o categorie anume în scopul de a lua
decizii individuale în privința acelei persoane” (1).

21. AEPD este conștientă de existența discuțiilor privind definiția profilării. Fie că se recunoaște sau nu în mod oficial
că propunerea urmărește profilarea pasagerilor, aspectul
central în cauză nu îl reprezintă definițiile. Îl reprezintă
impactul asupra persoanelor.

22. Principala preocupare a AEPD este legată de faptul că se
vor lua decizii în privința persoanelor pe baza modelelor
și criteriilor stabilite folosind datele despre pasageri în
general. Astfel, s-ar putea lua o decizie cu privire la o
persoană, utilizându-se ca referință (cel puțin parțial)
modele extrase din datele despre alte persoane. Se vor lua,
astfel, decizii în legătură cu un context teoretic, fapt ce
poate afecta în mare măsură persoanele vizate. Pentru
persoane, este foarte dificil să se apere în fața unor astfel
de decizii.

23. În plus, evaluarea de risc trebuie să fie efectuată în absența
unor standarde uniforme de identificare a suspecților.
AEPD consideră că siguranța juridică a întregului proces
de filtrare ridică serioase semne de întrebare, considerând
că sunt definite într-un mod foarte deficitar criteriile după
care fiecare pasager va fi scanat.

24. AEPD reamintește jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în conformitate cu care legea națională
trebuie să fie suficient de clară în a indica cetățenilor care
sunt circumstanțele și pe ce baze sunt competente autoritățile publice să înregistreze și să utilizeze informații în
legătură cu viața lor privată. Informația „trebuie să fie
accesibilă persoanei și previzibilă în ceea ce privește efectele”. O normă este „previzibilă” „numai atunci când este
(1) Această definiție este extrasă dintr-un studiu recent privind profilarea
al Consiliului Europei: L'application de la Convention 108 au mécanisme
de profilage, Eléments de réflexion destinés au travail futur du Comité
consultatif (T-PD), Jean-Marc Dinant, Christophe Lazaro, Yves Poullet,
Nathalie Lefever, Antoinette Rouvroy, noiembrie 2007 (încă nepublicat). A se vedea, de asemenea, definiția dată de Lee Bygrave: „În
general, profilarea este procesul de deducere a unui set de caracteristici (tipic comportamentale) ale unei persoane fizice sau entități
colective urmată de tratarea acelei persoane/colectivități (sau a altor
persoane/colectivități) în lumina acestor caracteristici. În acest sens,
profilarea are două componente principale: (i) generarea profilului —
procesul de deducere a unui profil; (ii) aplicarea profilului —
procesul de tratare a persoanelor/entităților în lumina acestui profil”.
L. A. Bygrave, Minding the machine: Article 15 of the EC Data
Protection Directive and Automated Profiling, Computer Law &
Security Report, 2001, vol. 17, pp. 17-24
http://www.austlii.edu.au/au/journals/PLPR/2000/40.html
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redactată cu suficientă precizie, în așa fel încât să permită
oricărei persoane — care, la nevoie, poate apela la consultanță de specialitate — să își corecteze conduita” (2).

25. În concluzie, în special din cauza acestui tip de riscuri, este
necesar ca prezenta propunere să fie analizată cu atenție.
Deși scopul general al luptei împotriva terorismului și a
criminalității organizate este, în sine, clar și justificat,
esența procesului de prelucrare care se va institui nu pare
să fie suficient circumscrisă și justificată. Prin urmare,
AEPD îndeamnă legiuitorul Uniunii Europene să abordeze
fără echivoc acest aspect, înaintea adoptării deciziei-cadru.

Necesitate

26. Caracterul agresiv al măsurilor este evident, după cum s-a
arătat anterior. Pe de altă parte, utilitatea acestora nu este
nici pe departe demonstrată.

27. Evaluarea de impact asupra propunerii insistă mai mult pe
cea mai bună cale de constituire a unui PNR al Uniunii
Europene decât pe necesitatea unui astfel de PNR. În
evaluare, se face trimitere (3) la sistemele PNR existente în
alte țări, în special în SUA și în Regatul Unit. Cu toate
acestea, este regretabilă lipsa faptelor precise și a cifrelor
referitoare la acele sisteme. Sunt raportate „numeroase
arestări” cu privire la „diferite infracțiuni” în legătură cu
sistemul de semnalizare din UK, fără precizarea unei legături cu terorismul sau cu criminalitatea organizată. Nu
sunt date detalii cu privire la programul SUA, cu excepția
faptului că „Uniunea Europeană a fost capabilă să evalueze
valoarea datelor PNR și să conștientizeze potențialul acestora în scopul aplicării legii”.

28. În plus față de lipsa informațiilor precise din propunere
privind rezultatele concrete ale unor astfel de sisteme PNR,
rapoartele publicate de alte agenții, de exemplu GAO în
Statele Unite, nu confirmă, la acest stadiu, eficiența măsurilor (4).
(2) Rotaru împotriva României, nr. 28341/95, alin. (50), (52) și (55).
A se vedea, de asemenea, Amann împotriva Elveției, nr. 27798/95,
alin. (50) și urm.
3
( ) Capitolul 2.1, „Descrierea problemei”.
(4) A se vedea, de exemplu, raportul Biroului Statelor Unite pentru
responsabilitate guvernamentală (GAO) către solicitanții din cadrul
Congresului, mai 2007, „Aviation Security: Efforts to Strengthen
International Passenger Prescreening are Under Way, but Planning
and Implementation Issues remain”,
http://www.gao.gov/new.items/d07346.pdf
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29. AEPD consideră că tehnica de a evalua riscul prezentat de
persoane prin folosirea instrumentelor de extragere de
date și a modelelor comportamentale trebuie evaluată în
profunzime, iar utilitatea acestora trebuie să fie stabilită
fără echivoc în cadrul luptei împotriva terorismului,
înainte de a fi utilizate pe o scară atât de largă.

Proporționalitatea
30. Pentru a evalua echilibrul între imixtiune în viața privată a
individului și necesitatea măsurii (1), sunt luate în considerare următoarele elemente:
— măsurile se aplică tuturor pasagerilor, fie că sunt
urmăriți sau nu de către autoritățile de aplicare a legii.
Aceasta constituie o căutare anticipativă, la o scară fără
precedent,
— deciziile privind persoanele se pot baza pe profiluri
teoretice, astfel incluzând o marjă de eroare semnificativă,
— caracterul măsurilor ce trebuie luate împotriva persoanelor ține de aplicarea legii: consecințele în ce privește
excluderea sau constrângerea sunt astfel cu mult mai
agresive decât în alte contexte, cum ar fi fraudarea
cărților de credit sau marketingul.
31. Respectarea principiului proporționalității presupune nu
doar eficacitatea măsurii propuse, ci și imposibilitatea de a
atinge scopul avut în vedere în propunere prin utilizarea
unor instrumente mai puțin agresive în viața privată.
Eficacitatea măsurilor avute în vedere nu a fost încă
demonstrată. Existența alternativelor trebuie să fie evaluată
cu grijă înainte de a pune în practică măsuri noi/suplimentare de prelucrare a informațiilor cu caracter personal.
Potrivit AEPD, o astfel de evaluare cuprinzătoare nu a avut
încă loc.
32. AEPD dorește să reamintească celălalt sistem la scară largă
de monitorizare a deplasării persoanelor în interiorul
granițelor Uniunii Europene, operațional sau pe cale de a
fi pus în funcțiune, ce include, în special, Sistemul de
Informații privind Vizele (2) și Sistemul de Informații
Schengen (3). Deși aceste instrumente nu au drept principal obiectiv lupta împotriva terorismului sau a criminalității organizate, acestea sunt sau vor fi, într-o anumită
(1) În conformitate cu articolul 9 din Convenția 108, „este posibilă derogarea de la dispozițiile prevăzute în articolele 5, 6 și 8 ale prezentei
Convenții când o astfel de derogare, prevăzută prin legea Părții,
constituie o măsură necesară într-o societate democratică:
1. pentru protejarea securității statului, siguranței publice, intereselor
monetare ale statului sau în reprimarea infracțiunilor;
2. pentru a proteja persoanele în cauză sau drepturile și libertățile
celorlalți.”.
(2) Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a
Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004,
p. 5); Propunere de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind Sistemul de Informații privind Vizele (SIV) și
schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
ședere, COM(2004) 835 final; Propunere de decizie a Consiliului
privind accesul la Sistemul de Informații privind Vizele (SIV) în vederea
consultării de către autoritățile statelor membre responsabile cu securitatea internă și de către Europol în scopul prevenirii, detectării și
urmăririi infracțiunilor teroriste și a altor fapte penale grave,
COM(2005) 600 final.
(3) A se vedea, în special, Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie
2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de
Informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007).
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măsura, accesibile autorităților de aplicare a legii în scopul
mai larg de luptă împotriva infracționalității (4).

33. Un alt exemplu privește disponibilitatea datelor cu caracter
personal incluse în bazele de date ale poliției naționale —
în special în ce privește informațiile biometrice — în
cadrul Tratatului de la Prüm semnat în mai 2005, care se
aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (5).

34. Toate aceste diferite instrumente au în comun capacitatea
de a permite monitorizarea globală a deplasărilor persoanelor, chiar dacă o fac din perspective diferite. Modalitatea
în care acestea pot contribui deja la lupta împotriva unor
anumite forme de criminalitate, inclusiv a terorismului, ar
trebui să facă subiectul unor analize aprofundate și cuprinzătoare, înainte de a decide elaborarea unor noi forme de
scanare sistematică a tuturor persoanelor care părăsesc sau
intră în Uniunea Europeană cu avionul. AEPD recomandă
Comisiei să efectueze o astfel de analiză, ca fiind o etapă
necesară în procedura legislativă.

Concluzie

35. În lumina celor menționate, AEPD trage următoarele
concluzii în privința legitimității măsurilor propuse. Elaborarea întemeiată pe baze de date fără o privire globală
asupra rezultatelor concrete și a neajunsurilor:
— este contrară politicilor legislative raționale în care un
nou instrument trebuie adoptat numai după punerea
completă în aplicare a celor existente și dovedirea insuficienței acestora (6),
— poate avea, de altfel, ca rezultat, o societate de supraveghere totală.
36. Lupta împotriva terorismului poate fi, cu siguranță, un
motiv legitim pentru aplicarea excepțiilor la drepturile
fundamentale privind viața privată și protecția datelor. Cu
toate acestea, pentru a fi valabilă, necesitatea imixtiunii
trebuie să fie sprijinită de elemente clare și indubitabile, iar
(4) A se vedea, cu privire la acest aspect: Avizul Autorității Europene
pentru Protecția Datelor privind propunerea de decizie a Consiliului
privind accesul la Sistemul de Informații privind Vizele (SIV) în vederea
consultării de către autoritățile statelor membre responsabile cu
securitatea internă și de către Europol în scopul prevenirii, detectării
și urmăririi infracțiunilor teroriste și a altor fapte penale grave
[COM(2005) 600 final] (JO C 97, 25.4.2006, p. 6).
5
( ) A se vedea avizul AEPD privind deciziile de la Prüm: Avizul din
4 aprilie 2007 privind inițiativa a 15 state membre în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și criminalității transfrontaliere (JO C 169, 21.7.2007, p. 2), și Avizul din
19 decembrie 2007 privind inițiativa Republicii Federale Germania
în vederea adoptării unei decizii a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/…/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și criminalității transfrontaliere, disponibilă la:
http://www.edps.europa.eu
(6) Acest aspect a fost arătat de mai multe ori de către AEPD, cel mai recent
în avizul său din 25 iulie 2007 privind punerea în aplicare a directivei
privind protecția datelor (JO C 255, 27.10.2007, p. 1).
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proporționalitatea prelucrării trebuie să fie demonstrată.
Acest lucru se impune cu atât mai mult în cazul imixtiunii
extinse în viața privată a persoanelor, după cum se
prevede în propunere.
37. Se poate doar constata faptul că astfel de elemente justificative lipsesc din propunere și că testele privind necesitatea și proporționalitatea nu sunt îndeplinite.
38. AEPD insistă asupra caracterului esențial al testelor privind
necesitatea și proporționalitatea, descrise anterior. Acestea
reprezintă o condicio sine qua non pentru intrarea în vigoare
a prezentei propuneri. Orice alt comentariu al AEPD în
prezentul aviz trebuie considerat în lumina acestei condiții
preliminare.
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folosind, în principiu, o metoda de transmitere „push” —
la dispoziția UIP naționale. Din formularea propunerii și
din evaluarea de impact (1), se pare că datele ar putea fi
transmise, de asemenea, în vrac de către companiile
aeriene unor intermediari. Companiile aeriene acționează,
în principal, într-un mediu comercial, supus legislației
naționale de protecție a datelor ce transpune Directiva
95/46/CE (2). Problemele privind dreptul aplicabil vor
apărea atunci când datele colectate vor fi folosite în scopul
aplicării legii (3).

43. Datele vor fi apoi filtrate de un intermediar (pentru a fi
formatate și pentru a elimina datele PNR care nu sunt
incluse pe lista de date solicitate în propunere) sau vor fi
trimise direct UIP-urilor. Intermediarii ar putea fi, de
asemenea, actori din sectorul privat, cum este cazul SITA,
care acționează în acest sens în cadrul Acordului privind
PNR încheiat cu Canada.

III. DREPTUL APLICABIL — EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

Dreptul aplicabil
39. Analiza ce urmează se va concentra asupra a trei puncte:

44. În ce privește UIP, responsabile de evaluarea de risc pentru
întreaga cantitate de date, nu este clar cine va fi responsabil de prelucrare. Ar putea fi implicate autoritățile
vamale și de frontieră, și nu neapărat autoritățile de aplicare a legii.

— o descriere a diferitelor etape ale prelucrării prevăzute
în propunere, în vederea identificării dreptului aplicabil
în fiecare stadiu,
— limitele propunerii de decizie-cadru a Consiliului
privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în
materie penală, în ce privește scopul acesteia și drepturile persoanei vizate,
— o analiză mai generală a gradului în care un instrument din al treilea pilon poate fi aplicat prelucrării
datelor actorilor privați în cadrul primului pilon.

Dreptul aplicabil în diferitele etape ale prelucrării
40. Articolul 11 din propunere afirmă că „Statele membre
asigură faptul că Decizia-cadru a Consiliului privind
protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul
cooperării polițienești și judiciare în materie penală (…)
este aplicabilă prelucrării datelor personale în temeiul
prezentei decizii-cadru.”.
41. Cu toate acestea, în ciuda acestei dispoziții, nu este clar în
ce măsură decizia-cadru privind protecția datelor — un
instrument din cadrul celui de-al treilea pilon al Tratatului
UE — se va aplica datelor prelucrate de companiile
aeriene, colectate de UIP, iar apoi utilizate de către alte
autorități competente.
42. Prima etapă în prelucrarea datelor cu caracter personal
prevăzută în propunere este prelucrarea de către companiile aeriene, care sunt obligate să pună datele PNR —

45. Transmiterea ulterioară a datelor filtrate către autoritățile
„competente” este probabil să aibă loc în contextul aplicării legii. Propunerea menționează că „autoritățile competente includ numai autoritățile însărcinate cu prevenirea
sau combaterea infracțiunilor de terorism și criminalității
organizate”.

46. Înaintând de-a lungul etapelor prelucrării, actorii implicați
și scopul urmărit au o legătură mai strânsă cu cooperarea
polițienească și judiciară în materie penală. Cu toate
acestea, propunerea nu menționează expres momentul
exact de la care se va aplica decizia-cadru privind protecția
datelor. Formularea ar induce ideea că se aplică întregii
prelucrări, chiar și companiilor aeriene (4). Cu toate
acestea, decizia-cadru privind protecția datelor cu caracter
personal conține câteva limitări.
(1) Articolul 6.3 din propunere și evaluarea de impact, anexa A, „Metoda
de transmitere a datelor de către transportatori”.
(2) 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 (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
(3) A se vedea, în acest sens, consecințele hotărârii PNR. Hotărârea Curții
din 30 mai 2006, Parlamentul European/Consiliul (C-317/04) și
Comisia (C-318/04), cazurile conexe C-317/04 și C-318/04, Culegere
[2006], considerentul 56.
4
( ) Articolul 11 din propunere. A se vedea, de asemenea, considerentul 10
din preambul: „Decizia-cadru a Consiliului privind protecția datelor cu
caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare
în materie penală (…) ar trebui să fie aplicabilă tuturor datelor prelucrate în conformitate cu prezenta decizie-cadru. Drepturile subiecților
datelor în legătură cu prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare, ștergere și blocare, precum
și drepturile la compensare și remedii judiciare ar trebui să fie cele
prevăzute în decizia-cadru în cauză”.
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47. În acest context, AEPD consideră că utilizarea în mod
constant a Titlului VI din Tratatul UE drept fundament
juridic al obligațiilor legale și în scopul aplicării legii în
cazul actorilor din sectorul privat ridică semne de întrebare foarte importante. În plus, este legitimă întrebarea
dacă Titlul VI din Tratatul UE poate fi utilizat drept fundament juridic al obligațiilor legale ale autorităților publice
care sunt, în principiu, în afara cadrului cooperării în
domeniul aplicării legii. Aceste chestiuni vor fi detaliate în
continuare în prezentul aviz.

Limitele deciziei-cadru privind protecția datelor

48. Textul propunerii de decizie-cadru a Consiliului privind
protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul
cooperării judiciare și polițienești în materie penală
conține cel puțin două limitări care prezintă relevanță
pentru domeniul de aplicare al acesteia.

49. În primul rând, scopul deciziei-cadru privind protecția
datelor este bine definit chiar în decizia-cadru: se aplică
„doar în cazul datelor colectate sau prelucrate de autorități
competente, în scopul prevenirii, cercetării, descoperirii
sau urmăririi infracțiunilor sau al executării pedepselor” (1).

50. În al doilea rând, decizia-cadru privind protecția datelor
nu ar trebui să se aplice prelucrării datelor efectuate doar
la nivel național, ci se limitează la schimbul de date între
statele membre și la transferul ulterior în țările terțe (2).

51. Decizia-cadru privind protecția datelor prezintă, de
asemenea, anumite regrese în raport cu Directiva
95/46/CE, în special o largă excepție la principiul limitării
scopului. În ce privește acest principiu, propunerea limitează în mod clar scopul prelucrării la lupta împotriva
terorismului și a criminalității organizate. Cu toate acestea,
decizia-cadru privind protecția datelor permite prelucrarea
în scopuri mai largi. Într-un astfel de caz, lex specialis
(propunerea) ar trebui să prevaleze asupra lex generalis
(decizia-cadru privind protecția datelor) (3). Acest aspect
trebuie menționat în mod expres în textul propunerii.

52. Din acest motiv, AEPD recomandă adăugarea următoarei
dispoziții la propunere: „Datele cu caracter personal transmise de companiile aeriene în conformitate cu deciziacadru nu pot fi prelucrate în alte scopuri decât lupta
împotriva terorismului și a criminalității organizate. Excepțiile prevăzute cu privire la principiul scopului în Deciziacadru a Consiliului privind protecția datelor cu caracter
personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală nu se aplică”.
(1) Considerentul 5(a), versiunea din 11 decembrie 2007 a deciziei-cadru
privind protecția datelor.
(2) Articolul 1.
(3) Referitor la acest punct, ar trebui analizat și discutat cu atenție textul
articolului 27b din ultimul proiect al deciziei-cadru privind protecția
datelor în cadrul celui de-al treilea pilon.
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53. În concluzie, AEPD constată o deficiență serioasă de siguranță juridică în privința regimului protecției datelor aplicabil diferiților actori implicați în proiect, în special
companiilor aeriene și altor actori din cadrul primului
pilon: fie că este vorba de normele din propunere, de
normele din decizia-cadru privind protecția datelor sau de
legislația națională care transpune Directiva 95/46/CE.
Legiuitorul ar trebui să indice cu claritate în ce moment
exact al prelucrării se aplică aceste diverse norme.

Condițiile aplicării normelor din cadrul primului și celui de-al
treilea pilon

54. AEPD consideră că faptul că un instrument din cadrul
celui de-al treilea pilon creează în mod constant obligații
legale în scopul aplicării legii în cazul actorilor din
sectorul privat sau public și care sunt, în principiu, în afara
cadrului cooperării în domeniul aplicării legii ridică semne
de întrebare foarte importante.

55. În acest caz, se poate face o comparație cu alte două
cazuri în care sectorul privat a fost implicat în păstrarea și
transferul datelor în vederea aplicării legii:
— Cazul PNR-SUA în care s-a prevăzut transferul sistematic
al datelor PNR de către companiile aeriene către autoritățile
de aplicare a legii: Hotărârea Curții de Justiție în cazul
PNR a scos încheierea acordului PNR din atribuțiile
Comunității. Unul dintre motive a fost că transferul
datelor PNR către US CBP constituie operații de prelucrare care țin de securitatea publică și de activități ale
statului în domeniul dreptului penal (4). În acest caz,
operația de prelucrare consta într-un transfer către
CBP în mod sistematic, element prin care se diferențiază
de cazul următor:
— Păstrarea generală a datelor de către operatorii de comunicații electronice. În ce privește atribuțiile Comunității de
a stabili un astfel de termen de păstrare, se poate
constata o diferență față de cazul PNR-SUA, considerând că Directiva 2006/24/CE (5) prevede doar o obligație de păstrare, datele rămânând sub controlul operatorilor. Nu se are în vedere niciun transfer sistematic
de date către autoritățile de aplicare a legii. Se poate
concluziona că, atât timp cât datele rămân sub
controlul prestatorilor de servicii, respectivii prestatori
rămân, de asemenea, răspunzători de respectarea obligațiilor de protecție a datelor cu caracter personal față
de persoanele vizate.
(4) Hotărârea Curții din 30 mai 2006, Parlamentul European/Consiliul
(C-317/04) și Comisia (C-318/04), cazurile conexe C-317/04 și
C-318/04, Culegere [2006], considerentul 56.
(5) Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în
legătură cu prestarea serviciilor de comunicații electronice accesibile
publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a
Directivei 2002/58/CE (JO L 105, 13.4.2006, p. 54).
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56. În prezenta propunere a Uniunii Europene referitoare la
PNR, companiile aeriene trebuie să pună la dispoziție în
mod sistematic datele PNR ale tuturor pasagerilor. Cu
toate acestea, aceste date nu sunt transferate direct, în vrac,
către autoritățile de aplicare a legii: acestea pot fi trimise
unui intermediar și sunt evaluate de o terță parte, al cărei
statut rămâne neclar, înainte ca informațiile alese să fie
trimise autorităților competente.

57. Partea principală a prelucrării are loc într-o zonă gri,
având legături strânse atât cu primul cât și cu al treilea
pilon. După cum se va detalia în capitolul IV, calitatea
actorilor implicați în prelucrarea datelor nu este clară.
Companiile aeriene nu sunt, în mod cert, autorități de
aplicare a legii, iar intermediarii pot fi actori din sectorul
privat. Chiar și în ce privește UIP, care ar fi autorități
publice, trebuie subliniat faptul că nu orice autoritate
publică are calitatea și atribuțiile de a îndeplini activități de
aplicare a legii în mod constant.

58. De obicei, a existat o separare clară între activitățile de
aplicare a legii și cele ale sectorului privat, prin care activitățile de aplicare a legii sunt executate de autorități special
desemnate, în special forțele de poliție, iar actorii privați
sunt chemați, în funcție de situație, să comunice date cu
caracter personal acestor autorități de aplicare a legii.
Există în prezent o tendință de a impune, în mod sistematic, actorilor privați cooperarea în scopul aplicării legii,
fapt ce ridică problema cadrului de protecție a datelor
(primul sau al treilea pilon) care se aplică condițiilor
acestei cooperări: ar trebui ca normele să se întemeieze pe
calitatea operatorului de date (sectorul privat) sau pe
scopul urmărit (aplicarea legii)?

59. AEPD a reamintit deja riscul unei lacune în legislație în
cazul activităților ce țin de primul și al treilea pilon (1). Nu
este, într-adevăr, deloc clar dacă măsurile întreprinderilor
private, legate într-un fel cu aplicarea dreptului penal, intră
în sfera de acțiune a legiuitorului Uniunii Europene în
conformitate cu articolele 30, 31 și 34 din Tratatul UE.

60. În cazul în care cadrul general (primul pilon) nu s-ar
aplica, un prestator de servicii ar trebui să facă distincții
dificile în cadrul proprii baze de date. În cadrul regimului
actual, este limpede că operatorul de date trebuie să
respecte în aceeași măsură protecția datelor față de persoanele vizate fără deosebire de scopul care justifică păstrarea
datelor. Trebuie, în aceste condiții, să nu se ajungă la
situația în care prelucrarea de către prestatorii de servicii
în diferite scopuri să fie supusă unor cadre diferite de
protecție a datelor.
(1) A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind
comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu
privire la continuarea programului de lucru pentru o mai bună punere
în aplicare a directivei privind protecția datelor (JO C 255, 27.10.2007,
p. 1). A se vedea, de asemenea, Raportul anual 2006, p. 47.
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Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

61. Diferitele regimuri juridice care s-ar aplica la nivel național
ar avea un impact major, în primul rând, asupra exercitării
drepturilor de către persoana vizată.

62. Se afirmă în preambulul propunerii că „dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare, ștergere și
blocare, precum și drepturile la compensare și remedii
judiciare ar trebui să fie cele prevăzute în decizia-cadru în
cauză”. Cu toate acestea, această afirmație nu răspunde la
întrebarea privind identitatea operatorului însărcinat să
răspundă solicitărilor persoanelor vizate.

63. Informațiile privind prelucrarea pot fi comunicate de către
companiile aeriene, dar situația este mai complexă când
este vorba de accesul la date sau rectificarea acestora.
Aceste drepturi sunt, într-adevăr, restrânse prin deciziacadru privind protecția datelor. După cum s-a menționat
anterior, posibilitatea de a obliga un prestator de servicii
cum este o companie aeriană să acorde drept de acces și
de rectificare diferențiat cu privire la datele pe care le
deține, în funcție de scopul urmărit (comercial sau privind
aplicarea legii), este îndoielnică. Se poate argumenta că
aceste drepturi trebuie să fie exercitate în fața UIP sau a
altor autorități competente desemnate. Cu toate acestea,
propunerea nu mai dă alte indicații în acest sens și, după
cum s-a menționat deja, nu este clar nici faptul că aceste
autorități (cel puțin UIP) vor fi autorități de aplicare a legii
deținătoare, în mod normal, ale unor proceduri de acces
restricționat (posibil indirect).

64. Persoana riscă, de asemenea, să se confrunte cu diferiți
destinatari ai datelor, cel puțin în ce privește UIP: datele
sunt, într-adevăr, transmise UIP din țara de plecare/sosire a
zborurilor, dar posibil și UIP-urilor din alte state membre,
după caz. Mai mult, este posibil ca mai multe state
membre să înființeze sau să desemneze o UIP unică și
comună. Persoana vizată poate, în acest caz, să își exercite
drepturile în fața unei autorități din alt stat membru. Din
nou, nu este clar dacă normele naționale de protecție a
datelor se vor aplica (se presupune că acestea sunt armonizate în cadrul Uniunii Europene), sau dacă va trebui luată
în calcul legislația specifică de aplicare a legii (dată fiind
lipsa unei armonizări totale la nivel național în cadrul
celui de-al treilea pilon).

65. Aceeași problemă exisă în privința accesului la datele
prelucrate de intermediari, al căror statut este neclar, și
care ar putea fi comun cu cel la companiilor aeriene în
diferite state ale Uniunii Europene.
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66. AEPD regretă incertitudinea care persistă cu privire la
exercitarea acestor drepturi fundamentale ale persoanei
vizate. Aceasta subliniază faptul că situația se datorează, în
principal, faptului că actorilor care nu au, ca activitate
principală, aplicarea legii li se încredințează astfel de
responsabilități.

Concluzie
67. AEPD consideră că propunerea ar trebui să clarifice
aspectul regimului juridic aplicabil fiecărui stadiu al prelucrării, și să specifice în fața cărui actor sau autoritate
trebuie exercitat dreptul la acces sau calea de atac. AEPD
reamintește că, în conformitate cu articolul 30 alineatul (1)
litera (b) din Tratatul UE, dispozițiile privind protecția
datelor ar trebui să corespundă și să acopere întreaga
gamă a operațiilor de prelucrare stabilite în propunere. O
simplă trimitere la decizia-cadru privind protecția datelor
nu este suficientă, dat fiind domeniul de aplicare limitat al
deciziei-cadru și limitările de drepturi pe care le conține.
În privința autorităților de aplicare a legii, normele din
decizia-cadru privind protecția datelor ar trebui să se
aplice, cel puțin, întregii prelucrări prevăzute în propunere,
pentru a garanta coerența aplicării principiilor de protecție
a datelor.

IV. CALITATEA DESTINATARILOR

68. AEPD constată că propunerea nu prezintă nicio indicație
cu privire la calitatea destinatarilor datelor cu caracter
personal colectate de companiile aeriene, fie că e vorba de
intermediari, unități de informații despre pasageri sau
autorități competente. Trebuie subliniat raportul direct
dintre calitatea destinatarului și tipul de garanții privind
protecția datelor aplicabile acelui destinatar. Diferența
dintre garanțiile asigurate, în special, de normele primului
și ale celui de-treilea pilon au fost deja menționate. Este
esențial ca regimul aplicabil să fie clar pentru toți actorii
implicați, inclusiv pentru guvernele naționale, organismele
de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor,
precum și pentru operatorii de date și persoanele vizate
implicate.

Intermediari
69. În propunere, nu se dă nicio indicație cu privire la calitatea
intermediarilor (1). Rolul intermediarilor, de a opera sau a
prelucra datele, nu este, de asemenea, specificat. Din experiență, se pare că sarcina de a strânge datele PNR direct de
la companiile aeriene pentru a le transmite UIP ar putea fi
încredințată unei entități din sectorul privat, care poate fi
un sistem informatic de rezervare sau o altă entitate.
Acesta este modul în care sunt prelucrate datele în cadrul
(1) Articolul 6 din propunere.
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Acordului privind PNR cu Canada. SITA (2) este întreprinderea responsabilă cu prelucrarea informațiilor. Rolul
intermediarului este hotărâtor, deoarece acesta ar putea fi
răspunzător de eliminarea/reformatarea datelor care sunt
transmise companiilor aeriene în vrac (3). Chiar dacă intermediarii sunt obligați să anuleze informațiile prelucrate
odată ce au fost transferate UIP, prelucrarea în sine este
foarte delicată: o consecință a intervenției intermediarilor
este crearea unei baze de date suplimentare conținând
cantități uriașe de date, inclusiv, potrivit propunerii, date
sensibile (intermediarii fiind obligați să șteargă acele date
sensibile). Din aceste motive, AEPD recomandă să nu fie
implicați intermediari în prelucrarea datelor pasagerilor, cu
excepția cazului în care calitatea și sarcinile intermediarilor
sunt strict specificate.

Unitățile de informații despre pasageri

70. UIP au un rol hotărâtor în identificarea persoanelor care
sunt sau ar putea fi implicate în infracțiuni de terorism
sau criminalitate organizată sau asociate la acestea. În
conformitate cu propunerea, acestea răspund de crearea
indicatorilor de risc și de furnizarea informațiilor privind
modelele de călătorie (4). În cazul în care evaluarea de risc
se bazează pe modele de călătorie standardizate și nu pe
elemente de probă materiale legate de un caz concret,
analiza poate fi considerată ca fiind o anchetă anticipativă.
AEPD insistă asupra faptului că acest tip de prelucrare este,
în principiu, strict reglementat în legislația statelor
membre (dacă nu chiar interzis), și intră în atribuțiile unor
autorități publice specifice a căror funcționare este, de
asemenea, strict reglementată.

71. UIP sunt, astfel, însărcinate cu operațiuni foarte sensibile
de prelucrare a informațiilor, fără ca propunerea să dea
detalii despre calitatea și condițiile în care și-ar exercita
atribuțiile aceste unități. Cu toate că este probabil ca
această sarcină să fie îndeplinită de un organism guvernamental, posibil vama sau controlul la frontieră, propunerea nu împiedică explicit statele membre de a încredința
această activitate serviciilor de informații sau oricărui alt
tip de organism de prelucrare. AEPD subliniază faptul că
transparența și garanțiile aplicate serviciilor de informații
nu sunt întotdeauna identice celor aplicabile autorităților
tradiționale de aplicare a legii. Detaliile privind calitatea
UIP sunt hotărâtoare, deoarece aceasta va avea consecințe
directe asupra cadrului legal aplicabil și a condițiilor de
supraveghere. AEPD consideră că propunerea trebuie să
includă o dispoziție suplimentară care să detalieze caracteristicile UIP.
(2) SITA a fost creată în 1949 de 11 membri companii aeriene. Soluții cu
valoare adăugată sunt prestate industriei de transport aerian prin întreprinderea comercială SITA INC (servicii informatice și de rețelistică) și
servicii de rețele de comunicații prin SITA SC pe bază de cooperare.
(3) Evaluarea de impact, anexa A, „Metode de transmitere a datelor de către
transportatori”.
(4) Articolul 3 din propunere.
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Autoritățile competente

72. Articolul 4 din propunere sugerează că orice autoritate
responsabilă de prevenirea și combaterea infracțiunilor de
terorism și crimă organizată poate primi datele. Scopul
este clar definit, dar calitatea autorității lipsește. Propunerea nu prevede nicio limitare a destinatarilor la autoritățile de aplicare a legii.

După cum s-a menționat anterior referitor la UIP, este
hotărâtor ca informațiile sensibile în cauză să fie prelucrate
într-un mediu cu un cadru legal clar. Este mai curând
cazul, de exemplu, al autorităților de aplicare a legii decât
cel al serviciilor de informații. Luând în considerare datele
extrase și cercetarea anticipativă inclusă în propunere, nu
se poate elimina posibilitatea implicării unor astfel de
servicii de informații în prelucrarea datelor fără a exclude
alte categorii de autorități.

Concluzie

73. În general, AEPD constată că aplicarea unui sistem PNR în
Uniunea Europeană devine cu atât mai dificilă cu cât autoritățile de aplicare a legii au atribuții diferite în funcție de
dreptul național al statelor membre, incluzând sau nu
domeniul informațiilor, cel fiscal, al imigrației sau al poliției. Acesta este, totuși, un motiv în plus pentru a recomanda ca propunerea să fie mult mai precisă cu privire la
calitatea actorilor menționați și la garanțiile privind
controlul îndeplinirii sarcinilor acestora. Ar trebui să fie
introduse dispoziții suplimentare în propunere pentru a
specifica în mod strict atribuțiile și obligațiile legale ale
intermediarilor, ale UIP și ale altor autorități competente.

V. CONDIȚII PENTRU TRANSFERUL ÎN ȚĂRILE TERȚE

74. Propunerea prevede anumite garanții în legătură cu transferul datelor PNR în țările terțe (1). În special, aceasta
prevede explicit aplicarea deciziei-cadru privind protecția
datelor în cazul transferului de date, prevede o limitare
specifică a scopului și afirmă necesitatea consimțământului
statului membru în cazul transferului ulterior. Transferul
ar trebui să respecte, de asemenea, legislația națională a
statului membru respectiv, precum și orice acord internațional aplicabil.

75. Multe semne de întrebare rămân, totuși, în special cu
privire la calitatea consimțământului, condițiile de aplicare
a deciziei-cadru privind protecția datelor și problema „reciprocității” în transmiterea datelor către țări terțe.
(1) Articolul 8 din propunere.
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Calitatea consimțământului

76. Statul membru originar trebuie să își dea consimțământul
expres pentru transferul ulterior de la o țară terță la o altă
țară terță. Propunerea nu precizează în ce condiții și prin
cine se va da acest consimțământ, și dacă autoritățile
naționale însărcinate cu protecția datelor trebuie implicate
în decizie. AEPD consideră că modalitatea de transmitere a
consimțământului trebuie să fie, cel puțin, în conformitate
cu legile naționale care precizează condițiile pentru transferul datelor cu caracter personal în țările terțe.

77. În plus, consimțământul statului membru nu ar trebui să
prevaleze asupra principiului potrivit căruia trebuie
prevăzut un nivel adecvat de protecție de către statul destinatar pentru prelucrarea planificată. Aceste condiții ar
trebui să fie cumulative, la fel ca în decizia-cadru privind
protecția datelor (articolul 14). Astfel, AEPD sugerează
introducerea unei litere (c) la alineatul (1) din articolul 8
după cum urmează: „și (c) țara terță asigură un nivel
adecvat de protecție pentru prelucrarea de date planificată”. AEPD reamintește, în acest sens, că trebuie instituite
mecanisme de asigurare a unor standarde comune și a
unor decizii coordonate cu privire la asigurarea unui nivel
adecvat de protecție (2).

Aplicarea deciziei-cadru privind protecția datelor

78. Propunerea face trimitere la condițiile și garanțiile menționate de decizia-cadru privind protecția datelor, specificând,
de asemenea, în mod explicit, anumite condiții, în special
consimțământul statului membru respectiv, menționat
anterior, și limitarea scopului la prevenirea și lupta împotriva infracțiunilor de terorism și criminalitate organizată.

79. Decizia-cadru privind protecția datelor prevede condiții
pentru transferul datelor cu caracter personal în țările
terțe, și anume în ceea ce privește limitarea scopului, calitatea destinatarilor, consimțământul statului membru și
principiul adecvării. Cu toate acestea, aceasta prevede, de
asemenea, derogări de la condițiile de transfer menționate:
interese legitime mai importante, în special interese
publice importante, pot reprezenta un temei suficient
pentru transfer, chiar dacă condițiile menționate anterior
nu sunt îndeplinite.

80. După cum s-a menționat anterior, la capitolul III din
prezentul aviz, AEPD consideră că trebuie să se precizeze
clar în textul propunerii faptul că garanțiile mai precise
din propunere prevalează asupra condițiilor — și excepțiilor — generale din decizia-cadru privind protecția
datelor, atunci când aceasta se aplică.
(2) Avizul AEPD din 26 iunie 2007 privind propunerea de decizie-cadru a
Consiliului privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în
cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, punctele 27-30 (JO C 139, 23.6.2007, p. 1).
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Reciprocitate

81. Propunerea abordează aspectul posibilelor „solicitări vindicative” ale țărilor care ar putea cere Uniunii Europene date
PNR pentru zboruri din Uniunea Europeană spre teritoriul
acestora. În cazul în care Uniunea Europeană solicită date
din bazele de date ale companiilor aeriene ale unor astfel
de țări terțe, pe motiv că operează zboruri către sau din
UE, astfel de țări terțe ar putea cere același lucru de la
companiile aeriene din UE, inclusiv date ale cetățenilor
UE. Deși Comisia consideră această eventualitate ca fiind
„foarte îndepărtată”, prevede o astfel de posibilitate. Propunerea arată, în această privință, faptul că acordul cu SUA
și Canada prevede un astfel de tratament reciproc „care
poate fi pus în aplicare în mod automat” (1). AEPD consideră că semnificația unei astfel de reciprocități automate și
aplicarea garanțiilor unor astfel de transferuri ridică semne
de întrebare, în special luând în calcul existența unui nivel
adecvat de protecție în țara respectivă.

82. Ar trebui să se facă distincția între țări terțe care au
încheiat deja un acord cu Uniunea Europeană, și acele țări
care nu au încheiat un astfel de acord.
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Țări care au încheiat un acord bilateral cu Uniunea Europeană

86. Evaluarea de impact arată faptul că o astfel de prelucrare
va oferi Uniunii Europene posibilitatea „de a insista asupra
anumitor standarde și de a asigura o coerență în astfel de
acorduri bilaterale cu țări terțe. Aceasta va oferi, de
asemenea, posibilitatea de a solicita tratament reciproc
țărilor terțe cu care Uniunea Europeană a încheiat un
acord, ceea ce nu este posibil în acest moment” (3).

87. Din aceste observații reiese problema impactului propunerii asupra acordurilor în vigoare cu Canada și SUA.
Condițiile pentru accesarea datelor din aceste acorduri
sunt, într-adevăr, mult mai largi, deoarece nu sunt supuse
unei selecții asemănătoare înainte de a fi transferate în
acele țări terțe.

88. Evaluarea de impact arată că „în cazul în care Uniunea
Europeană a încheiat un acord internațional cu o țară terță
pentru schimbul/transmiterea datelor PNR unei astfel de
țări terțe, acordul respectiv va fi luat în considerare în
mod corespunzător. Transportatorii ar trebui să trimită
datele PNR către unitățile de informații despre pasageri în
conformitate cu practicile normale potrivit măsurii
curente. UIP care recepționează astfel de date le transmit
autorității competente din țara terță cu care s-a încheiat un
astfel de acord” (4).

Țări care nu au încheiat un acord cu Uniunea Europeană

83. AEPD constată că reciprocitatea ar putea duce la transferul
datelor cu caracter personal către țări în care nu pot fi
asigurate garanții în privința standardelor democratice și a
unui nivel adecvat de protecție a datelor.

84. Evaluarea de impact oferă elemente suplimentare cu
privire la condițiile de transfer al datelor către țările terțe:
se evidențiază avantajul sistemului PNR-UE, în care datele
sunt filtrate de UIP. Transferul către autoritățile competente ale statelor membre și, probabil, și către țările
terțe (2) ar privi doar anumite date despre persoanele
suspecte (și nu date în vrac). AEPD recomandă clarificarea
acestui punct în textul propunerii. O simplă declarație în
evaluarea de impact nu asigură protecția necesară.

85. Selectarea datelor contribuie la minimizarea impactului
asupra vieții private a pasagerilor, dar trebuie reamintit
faptul că principiile privind protecția datelor nu se limitează la reducerea cantității de date colectate, și includ
principii cum ar fi necesitatea, transparența și exercițiul
drepturilor persoanelor vizate, toate principiile trebuind
luate în calcul pentru a determina dacă o țară terță oferă
un nivel adecvat de protecție.
(1) Expunerea de motive a propunerii, capitolul 2.
(2) Evaluarea de impact, capitolul 5.2, „Protecția vieții private”.

89. Deși, pe de o parte, propunerea pare să vizeze transferul
doar al datelor selectate către oricare autoritate competentă,
fie în Uniunea Europeană, fie în afara acesteia, pe de altă
parte, evaluarea de impact, preambulul propunerii (considerentul 21) și articolul 11 reamintesc faptul că acordurile
existente ar trebui luate în considerare în mod corespunzător. Aceasta poate conduce la concluzia că filtrarea
poate fi o măsură valabilă doar în cazul acordurilor ce vor
fi încheiate în viitor. Se poate preconiza, în acest sens, că
accesul nediferențiat va fi, în continuare, modelul de acces,
de exemplu al datelor PNR de către autoritățile SUA, în
conformitate cu dispozițiile acordului UE-SUA, dar că, în
paralel și de la caz la caz, un transfer de date către SUA ar
putea interveni, referitor la date specifice identificate de
UIP, inclusiv dar fără să se limiteze la date privind zborurile către SUA.

90. AEPD regretă lipsa clarității cu privire al acest punct hotărâtor din propunere. Aceasta consideră de maximă importanță coerența condițiilor pentru transferul datelor PNR
către țări terțe și conformitatea acestora cu un nivel armonizat de protecție. În plus, din motive de siguranță juridică, ar trebui incluse în propunere, și nu doar în
evaluarea de impact, cum este cazul în acest moment,
precizări cu privire la garanțiile aplicate transferului de
date.
(3) Evaluarea de impact, capitolul 5.2, „Relațiile cu țările terțe”.
(4) Evaluarea de impact, anexa A, „Organisme care recepționează date de la
unitățile de informații despre pasageri”.
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VI. ALTE ASPECTE IMPORTANTE

Prelucrarea automată
91. AEPD constată că propunerea exclude în mod explicit
posibilitatea ca o măsură de aplicare să fie întreprinsă de
unitățile de informații despre pasageri și de autoritățile
competente ale statelor membre numai pe baza prelucrării
automate a datelor PNR sau pe baza rasei sau originii
etnice, a convingerilor religioase sau filozofice, a opiniilor
politice sau a orientării sexuale ale unei persoane (1).
92. O astfel de precizare este binevenită întrucât reduce riscul
măsurilor arbitrare împotriva persoanelor. Cu toate
acestea, AEPD constată că domeniul de aplicare al acesteia
este limitat la măsuri de aplicare ale UIP sau ale autorităților
competente. Aceasta nu exclude, în actuala formulare,
filtrarea automată a persoanelor în conformitate cu profiluri standard, nici nu împiedică constituirea automată a
listelor persoanelor suspectate și luarea unor măsuri cum
ar fi supravegherea extinsă, atât timp cât aceste măsuri nu
sunt considerate măsuri de aplicare.
93. AEPD consideră că noțiunea de măsură de aplicare este prea
vagă, și că, în principiu, nicio decizie nu ar trebui luată cu
privire la persoane doar în baza prelucrării automate a
datelor (2). AEPD recomandă modificarea textului în mod
corespunzător.

Calitatea datelor
94. Propunerea conține, la articolul 5 alineatul (2), o precizare
importantă prin aceea că stabilește în mod clar faptul că
nicio obligație nu este instituită în sarcina companiilor
aeriene de a colecta sau păstra date suplimentare față de
cele colectate în scopul comercial inițial.
95. Câteva aspecte ale prelucrării acestor date merită, totuși,
un comentariu suplimentar:
— Datele care trebuie puse la dispoziție, astfel cum sunt
enumerate în anexa 1 din propunere, acoperă un
domeniu foarte larg, iar lista este asemănătoare listei
de date disponibile pentru autoritățile SUA din acordul
UE-SUA. Calitatea câtorva dintre datele solicitate a fost
deja pusă la îndoială în diferite ocazii de către autoritățile de protecție a datelor, și în special de către Grupul
de lucru Articolul 29 (3).
(1) Considerentul 20 și articolul 3 alineatele (3) și (5) din propunere.
(2) A se vedea, în acest sens, articolul 15 alineatul (1) din Directiva
95/46/CE. Directiva interzice astfel de decizii automate în cazurile în
care individul ar fi afectat de decizie. În ce privește contextul propunerii,
deciziile luate în cadrul aplicării legii sunt susceptibile, în orice caz, de a
afecta grav persoanele vizate. De asemenea, faptul de a fi supus unor
verificări ulterioare poate afecta persoana vizată, mai ales dacă aceste
măsuri sunt luate în mod repetat.
(3) A se vedea, în special, Avizul nr. 5/2007 din 17 august 2007 privind
evaluarea acordului între Uniunea Europeană și Statele Unite ale
Americii privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu
numele pasagerilor (PNR), de către transportatorii aerieni, către
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, încheiat în
iulie 2007, WP 138.
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— Din formularea evaluării de impact (4) și din articolul 6.3 din propunere, ar reieși că datele ar putea fi
transmise, de asemenea, în vrac de către companiile
aeriene unor intermediari. Într-o primă etapă, datele
transmise unei terț nu ar fi nici măcar limitate în
conformitate cu datele PNR enumerate în anexa 1 din
propunere.
— În ce privește prelucrarea datelor sensibile, chiar dacă
aceste date ar putea fi eliminate în etapa intermediarilor, rămâne un semn de întrebare privind stricta
necesitate a transferului câmpului liber de către
companiile aeriene.
AEPD sprijină pozițiile susținute în avizul Grupului de
lucru al Articolului 29 în acest sens.

Metoda de transfer a datelor PNR

96. Transportatorii aerieni stabiliți în afara Uniunii Europene
sunt solicitați să înainteze datele (metoda „push”) către
UIP sau către intermediari atât timp cât aceștia dețin
infrastructura tehnică necesară. Dacă această condiție nu
este îndeplinită, va trebui ca aceștia să permită extragerea
datelor prin metoda „pull”.

97. Îngăduirea unor metode diferite de comunicare a datelor
în funcție de fiecare companie aeriană nu va face altceva
decât să genereze mai multe dificultăți cu privire la
controlul respectării normelor de protecție a datelor în
cadrul transferului datelor PNR. Astfel se riscă, de
asemenea, perturbarea concurenței dintre companiile
aeriene din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene.

98. AEPD reamintește faptul că metoda „push”, care permite
companiilor aeriene să păstreze controlul asupra calității
datelor transferate și a circumstanțelor transferului, este
singura metodă admisibilă în ce privește proporționalitatea
prelucrării. Mai mult, aceasta trebuie să constea într-o
operațiune de „push” efectiv, adică datele nu ar trebui să fie
trimise în vrac unui intermediar, ci filtrate chiar din prima
etapă a prelucrării. nu este admisibil ca datele inutile — și
datele care nu sunt incluse în anexa 1 din propunere — să
fie trimise unei terțe părți, chiar dacă acele date vor fi
șterse imediat de către această terță parte.

Păstrarea datelor

99. Articolul 9 din propunere prevede un termen de păstrare
a datelor PNR de 5 ani, cu o perioadă suplimentară de 8
ani în care datele trebuie să fie păstrate într-o bază de date
„pasivă” care va fi accesibilă în condiții stricte.
(4) Evaluarea de impact, anexa A, „Metode de transmitere a datelor de către
transportatori”.
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100. AEPD ridică un semn de întrebare în privința diferenței
între aceste două tipuri de baze de date: faptul că o bază
de date pasivă constituie o veritabilă arhivă, cu diferite
metode de stocare și extragere a datelor, este pus sub
semnul întrebării. Într-adevăr, cele mai multe condiții puse
pentru a accesa baza de date pasivă se referă la cerințe de
securitate care ar putea fi aplicabile, de asemenea, „bazei
de date cu termen de păstrare de cinci ani”.
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să fie efectuată în absența unor standarde uniforme de
identificare a suspecților. Astfel, măsura în care Comitetul
statelor membre va putea juca un rol în acest sens ridică,
un semn de întrebare.

Securitatea
101. Perioada totală de stocare — adică de 13 ani — este, în
orice caz, exagerată. Aceasta este motivată în evaluarea de
impact prin nevoia de a elabora indicatori de risc și de a
stabili modele de călătorie și de comportament (1), a căror
eficacitate necesită demonstrații suplimentare. De vreme
ce este evident că datele pot fi păstrate atât timp cât este
necesar într-un caz specific pe toată durata desfășurării
anchetei, nicio motivație nu poate sprijini păstrarea datelor
tuturor pasagerilor, timp de 13 ani, în absența oricărei
suspiciuni.

102. AEPD constată, în continuare, că acest termen de păstrare
nu este sprijinit de răspunsurile statelor membre la chestionarul Comisiei, potrivit căruia perioada medie de
stocare necesară ar fi de 3 ani și jumătate (2).

103. Mai mult, termenul de 13 ani este comparabil cu termenul
de păstrare de 15 ani din cel mai recent acord cu Statele
Unite. AEPD a înțeles întotdeauna că acest lung termen de
păstrare a fost convenit datorită puternicei presiuni a
guvernului SUA de a avea un termen mult mai mare de
3 ani și jumătate, și nu datorită faptului că a fost, în vreun
moment, cerut de Consiliu sau de Comisie. Nu există
niciun motiv de a transpune un astfel de compromis —
care a fost justificat ca un rezultat necesar al negocierilor
— într-un instrument juridic din cadrul Uniunii Europene.

Rolul Comitetului statelor membre

104. Comitetul statelor membre, constituit prin articolul 14
din propunere, va avea atribuții în privința aspectelor de
securitate, inclusiv protocolul și criptarea datelor PNR, dar
și în privința îndrumării pentru elaborarea unor criterii, a
unor metode și practici generale comune în legătură cu
evaluarea de risc.

105. În afara acestor indicații, propunerea nu mai include
niciun element sau criteriu cu privire la condițiile concrete
și la cadrul procesului de evaluare a riscului. Evaluarea de
impact arată că aceste criterii vor depinde, în cele din
urmă, de informațiile deținute de fiecare stat membru, și
care evoluează în mod constant. Evaluarea de risc trebuie
(1) Evaluarea de impact, anexa A, „Termenul de păstrare a datelor”.
(2) Evaluarea de impact, anexa B.

106. Propunerea detaliază o serie de măsuri de securitate (3)
care trebuie luate de către UIP, intermediari și alte autorități competente pentru a proteja datele. Luând în considerare importanța bazei de date și sensibilitatea prelucrării,
AEPD consideră că, în plus față de măsurile avute în
vedere, entitatea care prelucrează datele ar trebui, de
asemenea, să fie obligată să informeze în mod oficial cu
privire la orice încălcare a normelor de securitate.

107. AEPD are cunoștință de proiectul de a elabora o astfel de
procedură de notificare în domeniul comunicațiilor electronice la nivel european. Aceasta propune introducerea
unei astfel de garanții în prezenta propunere, și trimite în
acest sens la sistemul de alertă în caz de încălcare a
normelor de securitate instituit în Statele Unite cu privire
la agențiile statale (4). Incidentele de securitate pot avea
loc, într-adevăr, în orice domeniu de activitate, atât în
sectorul privat cât și în cel public, după cum a arătat pierderea recentă a unei întregi baze de date despre cetățeni
de către administrația britanică (5). Bazele de date de mare
capacitate, cum ar fi cea avută în vedere de propunere, ar
fi primele, pe o listă a priorităților, care să beneficieze de
un astfel de sistem de alertă.

Clauză de reexaminare și de caducitate

108. AEPD constată că trebuie să fie efectuată o reexaminare în
termen de trei ani de la intrarea în vigoare a decizieicadru, pe baza rapoartelor pregătite de Comisie. Autoritatea recunoaște faptul că această reexaminare, în baza
informațiilor furnizate de statele membre, va acorda o
atenție deosebită garanțiilor pentru protecția datelor, și va
conține punerea în aplicare a metodei „push”, păstrarea
datelor și calitatea evaluării de risc. Pentru a fi cuprinzătoare, o astfel de revizuire ar trebui să conțină rezultatele
unei analize a datelor statistice generate pe baza prelucrării
informațiilor din PNR. Aceste statistici ar trebui să conțină,
în plus față de elementele menționate la articolul 18 din
propunere, detalii statistice privind identificarea persoanelor de mare risc, cum ar fi criteriile pentru o astfel de
identificare și rezultatele concrete ale oricărei măsuri de
aplicare a legii luate ca urmare a identificării.
(3) Articolul 12 din propunere.
(4) A se vedea, în special, lucrările organismului american „Identity Theft
Task Force”,
http://www.idtheft.gov/
(5) A se vedea adresa site-ului Administrației britanice fiscale și vamale a
Majestății Sale:
http://www.hmrc.gov.uk/childbenefit/update-faqs.htm
A se vedea, de asemenea:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/7103566.stm
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109. AEPD a insistat, deja, în avizul său, asupra absenței
elementelor concrete pentru stabilirea necesității sistemului
propus. Autoritatea consideră, cu toate acestea, că deciziacadru ar trebui, cel puțin, completată printr-o clauză de
caducitate în cazul în care aceasta ar intra în vigoare. La
finalul termenului de trei ani, decizia-cadru ar trebui să fie
abrogată în cazul în care nu ar interveni niciun element în
sprijinul continuării aplicării sale.
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115. AEPD consideră că tehnica de a evalua riscul prezentat de
persoane prin folosirea instrumentelor de extragere a
datelor și a modelelor comportamentale trebuie evaluată
în continuare, iar utilitatea acestora trebuie să fie stabilită
fără echivoc în cadrul luptei împotriva terorismului,
înainte de a fi utilizate pe o scară atât de largă.

116. Exploatarea unor baze de date fără o privire globală asupra
rezultatelor concrete și a neajunsurilor:
Impactul asupra altor instrumente juridice
110. În dispozițiile sale finale, propunerea impune o condiție
aplicării în continuare a acordurilor sau a înțelegerilor
bilaterale sau multilaterale aflate în vigoare. Aceste instrumente pot fi aplicate numai în limita în care sunt compatibile cu obiectivele deciziei-cadru propuse.
111. AEPD consideră că domeniul de aplicare al acestei dispoziții ridică semne de întrebare. După cum s-a menționat
deja la capitolul V, subtitlul „Reciprocitate”, nu este clar
dacă această dispoziție va avea impact asupra conținutului
acordului cu țările terțe, cum ar fi acordul cu SUA. Din alt
punct de vedere, nu este, de asemenea, clar dacă dispoziția
ar putea avea un impact asupra condițiilor de aplicare a
instrumentelor cu un domeniul mai larg de aplicare, cum
ar fi Convenția nr. 108 a Consiliului Europei. Cu toate că
poate părea puțin probabil, având în vedere contextul
instituțional diferit și actorii implicați, ar trebui evitat orice
risc de interpretare greșită, iar propunerea ar trebui să
clarifice faptul că nu influențează instrumentele cu un
domeniu mai larg de aplicare, în special cele având drept
scop protecția drepturilor fundamentale.

VII. CONCLUZIE

112. AEPD insistă asupra impactului major al prezentei propuneri în ce privește protecția datelor. Autoritatea și-a
concentrat analiza asupra a patru probleme fundamentale
ridicate de propunere, și insistă asupra faptului că acestea
trebuie să fie abordate într-o manieră cuprinzătoare. În
cadrul circumstanțelor actuale, propunerea nu se conformează drepturilor fundamentale, în special articolul 8 din
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și nu
ar trebui adoptată.
113. În cazul în care comentariile anterioare vor fi respectate,
în special testul de legitimitate, legiuitorul ar trebui să țină
cont de cele câteva propuneri de redactare făcute în
prezentul aviz. Se face trimitere, în special, la punctele 67,
73, 77, 80, 90, 93, 106, 109 și 111 din aviz.

Legitimitatea acțiunii propuse
114. Deși scopul general al luptei împotriva terorismului și a
criminalității organizate este, în sine, clar și justificat,
esența procesului de prelucrare care se va institui nu este
suficient circumscrisă și justificată.

— este contrară politicilor legislative raționale în care un
nou instrument trebuie adoptat numai după punerea
completă în aplicare a instrumentelor existente și
dovedirea insuficienței acestora.
— poate conduce, în plus, înspre o societate complet
supravegheată.
117. Lupta împotriva terorismului poate fi, cu siguranță, un
motiv legitim pentru aplicarea excepțiilor la drepturile
fundamentale privind viața privată și protecția datelor. Cu
toate acestea, pentru a fi valabilă, necesitatea imixtiunii
trebuie să fie sprijinită de elemente clare și indubitabile, iar
proporționalitatea prelucrării trebuie să fie demonstrată.
Aceasta se cere cu atât mai mult în cazul imixtiunii grave
în viața privată a indivizilor, după cum se prevede în
propunere.

118. Aceste elemente justificative lipsesc în propunere și testele
privind necesitatea și proporționalitatea nu sunt îndeplinite.

119. AEPD insistă asupra caracterului esențial al testelor privind
necesitatea și proporționalitatea, descrise anterior. Acestea
reprezintă o condicio sine qua non pentru intrarea în vigoare
a propunerii.

Cadrul legal aplicabil

120. AEPD constată o deficiență serioasă de siguranță juridică
în privința regimului aplicabil diferiților actori implicați în
proiect, în special companiilor aeriene și altor actori din
cadrul primului pilon: fie că este vorba de normele din
propunere, de normele din decizia-cadru privind protecția
datelor sau de legislația națională care transpune Directiva
95/46/CE. Legiuitorul ar trebui să indice cu claritate în ce
etapă a prelucrării se aplică fiecare categorie de norme.

121. Tendința actuală de a impune, în mod sistematic, actorilor
privați cooperarea în scopul aplicării legii ridică problema
cadrului de protecție a datelor (primul sau al treilea pilon)
care se aplică condițiilor acestei cooperări: nu este clar
dacă normele ar trebui să se întemeieze pe calitatea operatorului de date (sectorul privat) sau pe scopul urmărit
(aplicarea legii).
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122. AEPD a insistat deja asupra riscului unei lacune în legislație în cazul activităților ce țin de primul și de al treilea
pilon (1). Nu este, într-adevăr, deloc clar dacă măsurile
întreprinderilor private, care au legătură într-un fel sau
altul cu aplicarea dreptului penal, intră în sfera de acțiune
a legiuitorului Uniunii Europene în conformitate cu articolele 30, 31 și 34 din Tratatul UE.
123. Ar trebui evitat un rezultat în care prelucrarea de către
prestatorii de servicii în diferite scopuri ar fi supusă unor
cadre diferite pentru protecția datelor, în special luând în
considerare dificultățile pe care acesta le-ar crea în ce
privește exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.
Calitatea destinatarilor
124. Propunerea ar trebui să prevadă o specificare cu privire la
calitatea destinatarilor datelor cu caracter personal colectate de companiile aeriene, fie că e vorba de intermediari,
unități de informații despre pasageri sau autorități competente.
125. Calitatea destinatarului, care în anumite cazuri ar putea fi
actor din sectorul privat, este în raport direct cu tipul de
garanții privind protecția datelor aplicabile acelui destinatar. Este esențial ca regimul aplicabil să fie clar pentru
toți actorii implicați, inclusiv pentru legiuitor, autoritățile
de protecție a datelor, precum și pentru operatorii de date
și persoanele vizate implicate.
Transferul datelor către țări terțe
126. AEPD insistă asupra necesității de a se asigura că există un
nivel adecvat de protecție în țara de destinație. Autoritatea
consideră că semnificația principiului „reciprocității”
menționat în propunere, precum și aplicarea acestuia în
țări deja angajate în acorduri cu Uniunea Europeană, cum
sunt Canada și SUA, ridică, de asemenea, semne de întrebare. Aceasta consideră de maximă importanță coerența
condițiilor pentru transferul datelor PNR către țări terțe și
conformitatea acestora cu un nivel armonizat de protecție.
Alte aspecte importante
127. AEPD atrage, de asemenea, atenția legiuitorului către
aspectele specifice ale propunerii care necesită mai multă

(1) A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind
comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu
privire la continuarea programului de lucru pentru o mai bună punere
în aplicare a directivei privind protecția datelor (JO C 255, 27.10.2007,
p. 1). A se vedea, de asemenea, Raportul anual 2006, p. 47.
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precizie sau o mai bună integrare a principiului protecției
datelor. Este cazul, în special, în legătură cu următoarele
aspecte:
— ar trebui restricționate condițiile în care se pot lua
decizii automate,
— cantitatea de date prelucrate ar trebui redusă,
— transferul de date ar trebui să se bazeze exclusiv pe
metoda „push”,
— termenul de păstrare a datelor este considerat ca fiind
excesiv și nejustificat,
— rolul comitetului statelor membre ar putea fi mai
precis în privința îndrumării acestuia pentru realizarea
„evaluării de risc”,
— măsurile de securitate ar trebui să includă o procedură
de „notificare în caz de încălcare a normelor de securitate”,
— reexaminarea deciziei ar trebui să includă o clauză de
caducitate,
— propunerea ar trebui să clarifice faptul că nu are nicio
influență asupra instrumentelor cu un domeniu de
aplicare mai larg având, în special, drept scop protecția
drepturilor fundamentale.
Observații finale
128. AEPD constată că prezenta propunere este făcută într-un
moment în care contextul instituțional al Uniunii Europene este pe cale să sufere o schimbare fundamentală.
Consecințele Tratatului de la Lisabona în ce privește luarea
deciziilor vor fi fundamentale, în special în ceea ce
privește rolul Parlamentului.
129. Luând în considerare impactul fără precedent al propunerii
în privința drepturilor fundamentale, AEPD propune să nu
fie adoptată în cadrul stabilit de prezentul tratat, ci să
asigure respectarea procedurii de codecizie prevăzute de
noul tratat. Astfel se va consolida baza legală în care vor fi
luate acțiunile decisive avute în vedere în propunere.
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II
(Comunicări)

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII
EUROPENE

COMISIE
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din
Tratatul CE
Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții
(2008/C 110/02)

Data adoptării deciziei

13.2.2008

Ajutor nr.

N 666/07

Stat membru

Lituania

Regiune

—

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas

Temeiul juridic

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002 m. birželio
25 d. Nr. IX – 987 (Žin., 2002, Nr. 72-3009)
— Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės, patvirtintos Žemės ūkio
ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl draudimo įmokų
dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 38-1253,
2007, Nr. 46-1757)
— Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 4 d.
įsakymo Nr. 3D-92 „Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Tipul măsurii

Rambursarea primelor de asigurare

Obiectiv

Dezvoltare sectorială

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Buget total: 180 000 000 LTL

Intensitate

50 % din costurile eligibile

Durată

Până la 31.12.2013

Sectoare economice

Sectorul agricol

Denumirea și adresa autorității care
acordă ajutorul

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius

Alte informații

—

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.5084 — PARE/Acea/JV)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 110/03)
La data 18 aprilie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o
declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE)
nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în italiană și va fi făcut public
după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:
— pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale,
inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,
— în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M5084. EUR-Lex permite
accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).

Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.5104 — Altor Fund II/Papyrus)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 110/04)
La data 21 aprilie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o
declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE)
nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public
după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:
— pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale,
inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,
— în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M5104. EUR-Lex permite
accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).
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Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.4784 — Suez Environnement/SITA)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 110/05)
La data 17 aprilie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o
declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE)
nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public
după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:
— pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale,
inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,
— în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M4784. EUR-Lex permite
accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).

Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.5092 — GDF/Suez/Teesside Power)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 110/06)
La data 21 aprilie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o
declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE)
nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public
după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:
— pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale,
inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,
— în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M5092. EUR-Lex permite
accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).
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Non-opoziție la o concentrare notificată
(Cazul COMP/M.5061 — Renault/Russian Technologies/AvtoVaz)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/C 110/07)
La data 8 aprilie 2008 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o
declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE)
nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în engleză și va fi făcut public
după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:
— pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale,
inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,
— în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32008M5061. EUR-Lex permite
accesul on-line la legislația europeană (http://eur-lex.europa.eu).
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IV
(Informări)

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI
ORGANELE UNIUNII EUROPENE

COMISIE
Rata de schimb a monedei euro (1)
30 aprilie 2008
(2008/C 110/08)
1 euro =
Moneda

Rata de schimb

1,5540

Moneda

USD

dolar american

JPY

yen japonez

AUD

dolar australian

1,6614

DKK

coroana daneză

7,4620

CAD

dolar canadian

1,5689

GBP

lira sterlină

0,79015

HKD

dolar Hong Kong

SEK

coroana suedeză

9,3575

NZD

dolar neozeelandez

1,9992

CHF

franc elvețian

1,6147

SGD

dolar Singapore

2,1149

162,62

lira turcească

2,0030

12,1127

ISK

coroana islandeză

KRW

won sud-coreean

NOK

coroana norvegiană

7,9740

ZAR

rand sud-african

11,8205

BGN

leva bulgărească

1,9558

CNY

yuan renminbi chinezesc

10,8586

CZK

coroana cehă

25,205

HRK

kuna croată

EEK

coroana estoniană

15,6466

IDR

rupia indoneziană

HUF

forint maghiar

LTL

litas lituanian

LVL
PLN

115,88

TRY

Rata de schimb

253,32

1 562,55

7,2681
14 330,99

MYR

ringgit Malaiezia

3,4528

PHP

peso Filipine

lats leton

0,6983

RUB

rubla rusească

36,8320

zlot polonez

3,4515

THB

baht thailandez

49,215

RON

leu românesc nou

3,6790

BRL

real brazilian

2,6430

SKK

coroana slovacă

MXN

peso mexican

16,3597

32,229

(1) Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.

4,9091
65,610
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INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii
(2008/C 110/09)
Ajutor nr.: XA 7002/08
Stat membru: Italia
Regiunea: Regione autonoma Valle d'Aosta
Denumirea sistemului de ajutoare: Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Temeiul juridic: Art. 56 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003, n. 18) della
legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi
regionali.»
Cheltuieli anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare: 0,5 milioane EUR
Intensitatea maximă a ajutoarelor:
40 % din cheltuielile eligibile pentru în imobilizări corporale și necorporale, inclusiv cheltuielile de consultanță legate de realizarea acestora.
În cazul în care ajutoarele se acordă sub formă de subvenție la dobândă sau de împrumut preferențial,
valoarea totală a echivalentului subvenției se calculează cu programul informatic corespunzător, care prevede
aplicarea ratei de referință stabilite periodic de Comisie
Data punerii în aplicare: În termen de 20 de zile de la data primirii de către Comisie a informațiilor
sintetizate
Durata sistemului de ajutoare: În conformitate cu sistemul, ajutoarele pot fi acordate până la 31 decembrie
2013 și în primele șase luni care urmează acestui termen
Obiectivul ajutorului:
Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, de exemplu promovarea gestionării raționale a întreprinderii, pe baza reducerii
costurilor de producție, a ameliorării producției și a calității, precum și a ameliorării mediului și a condițiilor
de igienă și a bunăstării animalelor de fermă.
Referința la normele comunitare: Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 70/2001
Sectorul (sectoarele) în cauză: Întreprinderi mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercializării de produse agricole
Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul: Regione autonoma Valle d'Aosta — Assessorato
agricoltura e risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Loc. Grande Charrière, 66 — I-11020 SaintChristophe (Aosta)
Adresa web:
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1247
Saint-Christophe
Coordonatorul Departamentului Agricultură
Emanuele DUPONT
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Informații comunicate de statele membre privind ajutorul de stat acordat în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul
ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția de produse agricole
și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001
(2008/C 110/10)
Ajutor nr.: XA 383/07

Adresa web:

Stat membru: Spania

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/
pdfs/STNO07067%20OF.pdf

Regiunea: Navarra

Alte informații:

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Ayudas a las
inversiones, en régimen asociativo, en equipamiento informático
y material de apoyo a las explotaciones agrarias

Dirección General de Desarrollo Rural
C/ Tudela, 20
E-31003 Pamplona
Tlf: (34-848) 42 29 33
E-mail: izabalzv@cfnavarra.es
Gobierno de Navarra

Temeiul juridic: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente por la que se establecen las normas
reguladoras que regirán la concesión de ayudas a las inversiones,
en régimen asociativo, en equipamiento informático y material
de apoyo a las explotaciones agrarias
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de
ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat
întreprinderii: 200 000 EUR pe an, cu excepția anului 2007
pentru care se stabilește un buget anual de 160 000 EUR
Intensitatea maximă a ajutoarelor: Ajutoare de până la 40 %
din investițiile eligibile în exploatațiile agricole
Data punerii în aplicare: 1 decembrie 2007
Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:
De la 1 decembrie 2007 la 31 decembrie 2010
Obiectivul ajutoarelor:
Principalele obiective ale ajutoarelor sunt:
(a) promovarea utilizării de sisteme eficiente de comunicare
telematică și accesul la rețele de informații pentru întreprinzătorii din domeniul agriculturii;
(b) asigurarea accesului la sisteme informatice coordonate care
să permită crearea unei rețele comune de gestiune;
(c) asigurarea introducerii în sectorul agricol a tehnologiilor
înalte în materie de gestiune, consultanță și servicii pentru
clienți drept bază pentru implantarea noilor tehnologii ale
informației și comunicațiilor.
Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006: Investiții în
exploatațiile agricole. Costuri eligibile pentru acordarea de
ajutoare: Articolul 4 alineatul (4) litera (b) — Ajutoare pentru
cumpărarea de echipamente, inclusiv de software
Sectorul (sectoarele) vizate: Sectorul beneficiar este sectorul
producției agricole primare
Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
C/ Tudela, 20
E-31003 Pamplona (Navarra)

Ajutor nr.: XA 385/07
Stat membru: Belgia
Regiunea: Vlaanderen
Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Vlaams
Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM)
Temeiul juridic: Decreet van 22 december 2006 houdende de
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2007, inzonderheid artikel 12, gewijzigd bij het
decreet van 29 juni 2007
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de
ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat
întreprinderii:
O subvenție de 120 000 EUR, împărțită după cum urmează
pentru cele trei programe:
— 62 000 EUR pentru serviciile de consultanță furnizate,
— 11 000 EUR pentru organizarea de forumuri în vederea
schimbului de cunoștințe,
— 47 000 EUR pentru publicații
Intensitatea maximă a ajutoarelor: Intensitatea ajutoarelor este
de 100 %
Data punerii în aplicare: Punerea în aplicare a sistemului
începe la 19 decembrie 2007
Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:
Ajutorul de 120 000 EUR se acordă pentru activități realizate
între 19 decembrie 2007 și 31 iulie 2009
Obiectivul ajutorului:
Organizația nonprofit VLAM își propune să întreprindă diverse
activități pentru a încuraja producătorii să participe la sistemele
DOP/IGP/STG.
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Prin realizarea acestei campanii, VLAM își propune să încurajeze,
să ghideze grupuri de producători și să-i informeze despre cum
trebuie completat și depus un dosar de cerere.
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Adresa web:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?
numac=2007036508&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=18&pub_date=2007-10-04&set3=set+character_variant+%
27dutch.ftl%27&ddfm=12&dt=DECREET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+montxt&nl=n&trier=afkondiiging&ddda=2006&sql=dt+%3D+%27DECREET%27+and+dd
+between+date%272006-12-22%27+and+date%272006-12-22%
27+&rech=18&tri=dd+AS+RANK
+&ddfa=2006&dddj=22&dddm=12&ddfj=22&set1=set+stopfile+
%27MON.stp%27

VLAM își propune să desfășoare următoarele activități:
1. furnizarea de servicii de consultanță, de exemplu prin informarea, sprijinirea și motivarea producătorilor de produse
agricole;
2. organizarea de forumuri pentru schimburi de cunoștințe,
inclusiv organizarea de întruniri informative în beneficiul
producătorilor;
3. compilarea și difuzarea de publicații conținând informații
faptice despre producătorii anumitor produse, prin publicarea, de pildă, a unor articole în reviste agricole și gastronomice de specialitate, precum și prin dezvoltarea unui site
web.

Alte informații:
Fără acest ajutor de stat nu ar fi posibilă îndeplinirea obiectivelor
programului și nici ducerea la bun sfârșit a proiectului
Jules VAN LIEFFERINGE
Secretar-general

Ajutorul se acordă în temeiul articolului 15 din Regulamentul
(CE) nr. 1857/2006 și respectă respectivul articol.
Articolul 15 alineatul (2) litera (c): în ceea ce privește serviciile
de consultanță prestate de terți, onorariile pentru servicii care
nu constituie o activitate continuă sau periodică și care nu fac
parte din cheltuielile normale de exploatare ale întreprinderii,
precum serviciile de consultanță fiscală de rutină, servicii juridice
obișnuite sau cheltuielile de publicitate.

Ajutor nr.: XA 386/07
Stat membru: Franța
Regiunea: Centru

Articolul 15 alineatul (2) litera (d): în ceea ce privește organizarea de forumuri pentru a face schimb de cunoștințe între
întreprinderi, de competiții, expoziții și târguri, și participarea la
respectivele evenimente.

Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual:
«Aide à la création de maisons de cultures destinées à la production agricole»

Articolul 15 alineatul (2) litera (f): publicații, precum cataloage
sau site-uri web care prezintă informații faptice despre producătorii dintr-o anumită regiune sau producătorii unui anumit
produs, cu condiția ca informațiile și prezentarea lor să fie
neutre și ca toți producătorii în cauză să aibă șanse egale de a
apărea în publicație

O clădire în care are loc producția agricolă reprezintă o hală de
producție agricolă. Aceasta permite desfășurarea activității independent de condițiile climatice externe, facilitând culesul și
garantând siguranța alimentară a produselor cultivate. Hala este
izolată termic, iar temperatura interioară, higrometria și debitul
aerului sunt reglate corespunzător. Ansamblul de clădiri poate fi
echipat și cu o linie de cules

Sectorul (sectoarele) în cauză: Sectorul cultivării plantelor și
cel al creșterii animalelor

Temeiul juridic:

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
B-1030 Brussel

— Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006
— Code général des collectivités territoriales (partie législative):
articles L 1511-1 et L 1511-2
— Délibération de la commission permanente régionale du 12
octobre 2007

Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat întreprinderii:
(EUR)
Valori previzionale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Subvenții

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Investiții subvenționate

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

4

4

4

4

4

4

4

Numărul de întreprinderi

Aceste cifre vizează numai sectorul producției agricole din
regiunea Centru.
Conform articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 1857/2006, pot fi subvenționate următoarele investiții făcute
pentru înființarea de hale de producție agricolă:
(a) construirea, achiziționarea sau renovarea bunurilor imobile;

(b) achiziționarea sau cumpărarea în leasing de materiale și echipamente noi, inclusiv software, până la limita valorii de
piață a bunului;

(c) costurile generale ocazionate de cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b), precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și
experți, cheltuielile pentru studiile de fezabilitate și pentru
achiziționarea de brevete și de licențe
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Intensitatea maximă a ajutoarelor:
Baza de calcul a costurilor eligibile pentru ajutoare este limitată
la 150 000 EUR pe UMU (unitate de muncă umană). Se vor lua
în calcul maxim două UMU pe exploatație agricolă. Cu toate
acestea, limita va fi de 6 UMU pentru exploatațiile cu sisteme de
producție agricolă care necesită o forță de muncă importantă.
În conformitate cu articolul 4 alineatul (9) din Regulamentul
(CE) nr. 1857/2006, cuantumul maxim al ajutorului acordat
unei întreprinderi individuale nu va depăși 400 000 EUR
în decursul unei perioade de trei exerciții financiare sau
500 000 EUR, în cazul unei întreprinderi situate într-o

zonă defavorizată sau într-una din zonele menționate la articolul 36 litera (a) punctul (i) sau (iii) din Regulamentul (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliului, delimitate de statele membre în
conformitate cu articolele 50 și 94 din regulamentul respectiv.
Numai exploatațiile care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 pot
beneficia de ajutoare.
Valoarea brută a ajutorului crește direct proporțional cu valoarea
globală a proiectului de investiție:

Valoarea globală a investițiilor realizate
Exploatații de până la 2 UMU

1.5.2008

Exploatații de până la 6 UMU

Valoarea brută a
ajutorului

Până la 300 000 EUR

Până la 900 000 EUR

Între 300 001 EUR și 337 500 EUR

Între 900 001 EUR și 1 012 500 EUR

Între 337 501 EUR și 375 000 EUR

Între 1 012 501 EUR și 1 125 000 EUR

25 %

Între 375 001 EUR și 412 500 EUR

Între 1 125 001 EUR și 1 237 500 EUR

27,5 %

Între 412 501 EUR și 450 000 EUR

Între 1 237 501 EUR și 1 350 000 EUR

30 %

Între 450 001 EUR și 487 500 EUR

Între 1 350 001 EUR și 1 462 500 EUR

32,5 %

Între 487 501 EUR și 525 000 EUR

Între 1 462 501 EUR și 1 575 000 EUR

35 %

Între 525 001 EUR și 562 500 EUR

Între 1 575 001 EUR și 1 687 500 EUR

37,5 %

Între 562 501 EUR și 600 000 EUR

Între 1 687 501 EUR și 1 800 000 EUR

40 %

Peste 600 000 EUR

Peste 1 800 000 EUR

40 %

Consiliul regional finanțează jumătate din valoarea brută a ajutorului. Contribuția consiliilor generale ale regiunii Centru poate
depăși limita acestor prevederi, dar nu și limita plafoanelor autorizate
Data punerii în aplicare: Începând din momentul recepționării
confirmării de primire din partea Comisiei
Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:
Până la 31 decembrie 2013, data valabilității Regulamentului
(CE) nr. 1857/2006
Obiectivul ajutorului: Îmbunătățirea competitivității între
exploatațiile agricole și a calității produselor, precum și reducerea costurilor de producție (extinderea sistemului de ajutoare
cu numărul de referință XA 16/05)
Sectorul (sectoarele) în cauză: Toate sectoarele producției agricole, cu excepția serelor horticole și a serelor de legume care fac
sau care au făcut obiectul ajutoarele financiare acordate în baza
sistemelor notificate (N 572/01 și N 523/01)

20 %
22,5 %

Ajutor nr.: XA 399/07
Stat membru: Spania
Regiunea: Cataluña
Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Ayudas para la
incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino
Temeiul juridic: Orden ARP/XXX/2007, de 23 de octubre, por
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones porcinas, y se convocan las
correspondientes al año 2007
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de
ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat
întreprinderii: Anul 2007: 478 800 EUR

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Conseil régional du Centre
9, rue St Pierre Lentin
F-45041 Orléans cedex 1
Tél.: (33) 02 38 70 30 30
Fax: (33) 02 38 70 31 18
E-mail: Amanda.Tibble@regioncentre.fr

Intensitatea maximă a ajutoarelor:

Adresa web:
www.regioncentre.fr

— cu 2 % în cazul în care solicitantul este femeie

Rubrica „Le guide des aides”

Procentajul maxim de finanțare pe fiecare cerere în parte va fi
de 25 % din investiția eligibilă și poate fi majorat în următoarele
situații astfel:
— cu 5 % în cazul în care solicitantul este un tânăr agricultor,

Data punerii în aplicare: Octombrie 2007
Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:
Până la 30 iunie 2008
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Obiectivul ajutorului:
Acest ajutor are drept obiectiv secundar sprijinirea investițiilor în
exploatațiile agricole, destinate îmbunătățirii eficienței energetice
în serele agricole și în exploatațiile de porci (articolul 4).
Sunt eligibile investițiile care vizează îmbunătățirea instalațiilor,
a sistemelor de izolație și de acoperire, a sistemelor de încălzire,
de ventilație și a materialelor, precum și orice îmbunătățire care
duce la o economie și o îmbunătățire cuantificabilă a eficienței
energetice în serele agricole și în exploatațiile de porci.
Costurile eligibile sunt menționate la articolul 4 alineatul (4) literele (a) și (b) și reprezintă costurile de construcție, achiziție sau
îmbunătățire a instalațiilor, precum și costurile ocazionate de
cumpărarea sau cumpărarea în leasing a echipamentelor și a
mașinilor necesare pentru îmbunătățirea eficienței energetice în
serele agricole și în exploatațiile de porci.
Cheltuielile generale legate de costurile menționate anterior,
precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, costurile studiilor de fezabilitate și cele ocazionate de achiziționarea
de brevete și de licențe, nu sunt eligibile
Sectorul (sectoarele) în cauză: Producția produselor enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor pescărești și de
acvacultură reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 104/2000
al Consiliului, precum și a produselor clasificate la codurile
NC 4502, 4503 și 4504 (articole din plută)
Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural
Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
E-08007 Barcelona
Adresa web:
http://www.gencat.net/darp/c/serveis/ajuts/ajut.htm
Alte informații: —
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Intensitatea maximă a ajutoarelor:
1. Investiții în exploatațiile agricole:
— până la 50 % din costurile eligibile în zonele defavorizate
și până la 40 % din costurile eligibile în alte zone.
Ajutorul se acordă pentru investiții în achiziționarea de
mașini și echipamente pentru producția agricolă, pentru
investiții în culturi permanente și pentru îmbunătățirea terenurilor agricole.
2. Conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale:
— pentru investiții în elemente neproductive, până la 100 %
din costurile reale,
— pentru investiții în elemente productive situate pe exploatații agricole — până la 60 % din costurile reale, sau
75 % în zonele defavorizate, cu condiția ca investițiile să
nu atragă după sine nicio creștere a capacității de
producție a exploatației agricole,
— se poate acorda un ajutor suplimentar de până la 100 %
pentru acoperirea costurilor suplimentare rezultate ca
urmare a utilizării de materiale tradiționale necesare
pentru păstrarea autenticității istorice a clădirilor.
3. Ajutoare pentru plata primelor de asigurare:
— valoarea cofinanțării de la bugetul local reprezintă diferența dintre valoarea cofinanțării primelor de asigurare
din bugetul național și maximum 50 % din costurile
eligibile ale unei prime de asigurare pentru asigurarea
culturilor și produselor, precum și pentru asigurarea
șeptelului împotriva pierderilor cauzate de boli.
4. Ajutoare pentru comasarea terenurilor:
— până la 100 % din costurile reale suportate, reprezentând
cheltuieli administrative și juridice.

Ajutor nr.: XA 400/07
Stat membru: Republica Slovenia
Regiunea: Območje občine Žužemberk
Denumirea sistemului de ajutoare sau denumirea întreprinderii care beneficiază de ajutorul individual: Dodeljevanje
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žužemberk
za obdobje 2007–2013
Temeiul juridic: Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini
Žužemberk za programsko obdobje 2007–2013 (II. Poglavje)
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul sistemului de
ajutoare sau valoarea totală a ajutorului individual acordat
întreprinderii:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

70
66
67
67
68
68
69

000
750
500
875
250
625
000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5. Ajutoare destinate încurajării producției de produse agricole de
calitate:
— până la 100 % din costurile reale suportate; ajutorul se
acordă sub formă de servicii subvenționate și nu trebuie
să implice plăți directe în numerar către producători.
6. Acordarea de asistență tehnică în sectorul agricol:
— până la 100 % din costurile eligibile pentru educarea și
formarea agricultorilor, pentru servicii de consultanță,
organizarea de forumuri, competiții, expoziții și târguri,
pentru publicații și cataloage, pentru diseminarea cunoștințelor științifice și pentru costurile serviciilor de înlocuire. Ajutorul se acordă sub formă de servicii subvenționate și nu trebuie să implice plăți directe în numerar către
producători
Data punerii în aplicare: Octombrie 2007 (nu se acordă niciun
ajutor înainte de publicarea informațiilor sintetizate pe site-ul
web al Comisiei Europene)
Durata sistemului de ajutoare sau a ajutorului individual:
Până la 31 decembrie 2013
Obiectivul ajutorului: Sprijinirea IMM-urilor
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Trimiteri la articolele din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006
și costuri eligibile:
Capitolul II din proiectul de norme privind acordarea de
ajutoare în cadrul unor măsuri financiare pentru conservarea și
dezvoltarea agriculturii în comuna Žužemberk pe perioada de
programare 2007-2013 (Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Žužemberk za programsko obdobje 2007-2013) include măsuri
constituind ajutoare de stat în conformitate cu următoarele articole din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din
15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din
tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii
care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse
agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001
(JO L 358, 16.12.2006, p. 3):
— articolul 4: Investiții în exploatațiile agricole,
— articolul 5: Conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale,
— articolul 12: Ajutoare pentru plata primelor de asigurare,
— articolul 13: Ajutoare pentru comasarea terenurilor,
— articolul 14: Ajutoare destinate încurajării producției de
produse agricole de calitate,
— articolul 15: Acordarea de asistență tehnică în sectorul
agricol

1.5.2008

Sectorul (sectoarele) în cauză: Agricultură
Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Občina Žužemberk
Grajski trg 33
SLO-8360 Žužemberk
Adresa web:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91805
Alte informații:
Măsura privind plata primelor de asigurare a culturilor și produselor include următoarele fenomene meteorologice nefavorabile
care pot fi asimilate dezastrelor naturale: înghețul de primăvară,
grindina, trăsnetul, incendiile provocate de trăsnet, furtunile și
inundațiile.
Normele locale satisfac cerințele Regulamentului (CE)
nr. 1857/2006 în ceea ce privește măsurile care urmează să fie
adoptate de autoritățile locale și dispozițiile generale aplicabile
(etape premergătoare acordării ajutoarelor, cumulul ajutoarelor,
transparența și monitorizarea acestora)
Franc ŠKUFCA
Primar Comuna Žužemberk
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V
(Anunțuri)

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIE
Cerere de propuneri în cadrul programului de lucru al programului comun de Asistență pentru
autonomie la domiciliu (AAD)
(2008/C 110/11)
Prin prezenta se comunică lansarea unei cereri de propuneri în cadrul programului de lucru al programului
comun de Asistență pentru autonomie la domiciliu (AAD).
Ofertanții sunt invitați să prezinte propuneri pentru următoarea cerere de propuneri:
AAL-2008-1.
Documentația referitoare la cererea de propuneri, care cuprinde informații privind termenul limită și bugetul,
este inclusă în textul cererii, disponibil pe site-ul:
http://www.aal-europe.eu
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PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII
COMERCIALE COMUNE

COMISIE
Aviz privind măsurile antidumping în vigoare referitoare la importurile în Comunitate de folii din
polietilen tereftalat (PET) originare din India: modificarea adresei unei societăți supuse unui nivel
individual de taxă antidumping
(2008/C 110/12)
Regulamentul (CE) nr. 1292/2007 al Consiliului (JO L 288, 6.11.2007, p. 1) a instituit o taxă antidumping
definitivă pentru importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India, ca urmare a unei
reexaminări a măsurilor care urmează să expire, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului (JO L 56, 6.3.1996, p. 1).
SFR Limited, o societate cu sediul în India, ale cărei exporturi de folii din polietilen tereftalat (PET) către
Comunitate sunt supuse unui nivel individual antidumping de 3,5 % în conformitate cu Regulamentul
menționat mai sus, a informat Comisia că la 7 noiembrie 2005 și-a schimbat adresa la:
Block C, Sector 45
Greenwood City
Gurgaon 122003
Haryana
India
Societatea susține că schimbarea adresei nu afectează dreptul său de a beneficia de nivelul individual de taxă
antidumping aplicat societății situate la sediul anterior, și anume:
Express Building 9-10
Bahadur Shah Zaraf Marg
New Delhi 110002
India
Comisia a examinat informațiile furnizate și a ajuns la concluzia că schimbarea adresei nu afectează în niciun
fel constatările din Regulamentul (CE) nr. 1292/2007. Prin urmare, referirea la:
‘Express Building 9-10
Bahadur Shah Zaraf Marg
New Delhi 110002
India’
se înlocuiește cu:
‘Block C, Sector 45
Greenwood City
Gurgaon 122003
Haryana
India’
în articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1292/2007.
Codul adițional Taric A753 atribuit societății SFR Limited rămâne neschimbat.
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Propunere de clasare a plângerii 2005/4347
(2008/C 110/13)

Serviciile Comisiei au finalizat investigațiile în legătură cu plângerea colectivă 2005/4347 privind gestionarea
apei în zona lacului Idro, cu referire la un sit de importanță comunitară în sensul Directivei 92/43/CEE a
Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră
sălbatică.
În urma examinării documentației puse la dispoziție de către autorii plângerii menționate anterior și de către
autoritățile italiene în cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar, inițiată de Comisie la data de
18 decembrie 2005, data trimiterii primei scrisori de somație, și continuată la data de 18 octombrie 2006
(data trimiterii unei scrisori de somație suplimentare), serviciile Comisiei au ajuns la concluzia că, în stadiul
actual, nu se poate identifica nicio încălcare a Directivei 92/43/CEE în cazul respectiv. Prin urmare, serviciile
Comisiei vor propune Comisiei să claseze plângerea în cauză.
Detalii suplimentare privind rezultatele evaluării pot fi găsite la următoarea adresă web:
http://ec.europa.eu/community_law/complaints/multiple_complaints/
În cazul în care autorii plângerii vor intra în posesia unor noi informații privind o eventuală încălcare a
dreptului comunitar, aceștia sunt invitați să le comunice Comisiei în termen de o lună de la data publicării
prezentului aviz.
Acest lucru nu împiedică redeschiderea și reanchetarea cauzei în cazul în care Comisia, chiar și după clasarea
plângerii, intră în posesia unor informații suplimentare, care să justifice deschiderea unei noi proceduri cu
privire la această problemă.
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