Anexa 1

O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A ROMÂNIEI CU ALTE STATE ÎN
CARE DEJA S-A EXPERIMENTAT PROIECTUL ACTELOR
ELECTRONICE

Informații cu privire la obligativitatea actelor de identitate
electronice

Directivele europene în materia semnăturii electronice, comerţului
electronic nu impun statelor membre eliberarea documentelor de
identitate electronice. De altfel, există state membre care nu eliberează
niciun fel de documente de identitate: Marea Britanie, Irlanda sau
Danemarca şi state care nu au carduri de identitate obligatorii precum:
Austria, Finlanda, Suedia, Italia, Franta.
Purtătorul de cuvânt al comisarului european responsabil cu
societatea informaţională a asigurat, în acest sens, că o astfel de
obligativitate de a introduce documentele elecronice de identitate nu
există.
Regulamentul european privind standardele pentru elementele de
securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în
documente de călătorie emise de statele membre nu se aplică în ceea ce
priveşte cardurile de identitate (articolul 1 alin. 3 din Regulamentul 22522004).

SITUAŢIA ACTELOR ELECTRONICE ÎN STATELE MEMBRE

În Marea Britanie S-A RENUNȚAT LA ACTELE DE IDENTITATE
BIOMETRICE! Încă din 2010 s-au eliminat cardurile de identitate
electronice, s-a distrus registrul național de identitate ȘI S-A ABROGAT
LEGEA privind cardurile de identitate promulgată în anul 2006. Motivul
invocat : programul de instituire a cărților electronice de identitate a cauzat o
eroziune substanțială a libertăților civile. De asemenea, introducerea
cărţilor de identitate electronice ar fi presupus costuri nejustificate de 86
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milioane de lire sterline pe an şi investiţii până în 2019 de 835 milioane
lire sterline.1
De asemenea, demn de menţionat este faptul că documentele de identitate
din Marea Britanie au constituit elemente folosite de nazişti pentru a identifica
populaţia ebraică, fiind considerate elemente ce au permis atentatul la
demnitatea umană.
În Franța, în luna martie a anului 2012, Curtea Constituțională A
DECLARAT CA NECONSTITUȚIONALĂ LEGEA PRIVIND ACTELE
ELECTRONICE DE IDENTITATE, fiind contestată de 200 membri ai
parlamentului!
Un raport al autorităților franceze arată că 10% din pasapoartele biometrice
au fost obținute în mod fraudulos de către imigranți ilegali sau de către
indivizi care urmăreau obținerea unei noi identități. Ca urmare, Membrii
Parlamentului European au solicitat Comisiei Europene clarificări despre
eficiența pașapoartelor biometrice.
În Olanda, baza de date cu amprentele digitale pentru documentele de
călătorie a fost abandonată în urma controverselor apărute în această țară
privind eficiența tehnologiei biometrice. Primarul Orasului Roermond a raportat
ca 21% din amprentele colectate în oras nu au putut fi folosite pentru a
identifica cetățenii. În aprilie 2011, Ministrul de Interne Olandez a raportat către
Camera Reprezentanților că NUMĂRUL DE ERORI ALE SISTEMULUI ESTE
PREA MARE PENTRU A GARANTA IDENTIFICAREA SAU VERIFICAREA
(cazuri numeroase în care adevăratul deținător al documentului de călătorie nu
era recunoscut pe baza datelor biometrice) .

În Finlanda, introducerea cardurilor electronice de identitate este considerată
un eşec din moment ce numai 300.000 de cetăţeni din 5 milioane vizaţi au optat
pentru un astfel de card.

În Suedia, situatia este similară, căci numai 100.000 de cetateni (1%)utilizau
un astfel de card in iunie 2012.

În Bulgaria, Cipru, Cehia, Danemarca, Irlanda, Lituania, Marea Britanie, nu
exista carduri electronice de identitate pentru populatie si nici nu exista planuri
privind introducerea lor conform unui studiu al ENISA2.
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http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/ips/press-releases/nir-destroyed
Privacy Features of European eID Card Specifications
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În acest moment pe rolul Curtii Europene de Justiție se află mai multe cazuri
deferite curtii de instanțe din Germania sau Olanda privind validitatea
prevederilor Reglamentului 2252/2004 al Consiliului privind standardele
pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în
pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre referitoare
la culegerea datelor biometrice respectiv referitoare la obligativitatea preluării
acestora în cazul cărților de identitate. În acest sens, trebuie reamintit că
însuși regulamentul amintit menționează că actul nu se aplică în cazul cărților
de identitate.

La nivelul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, un raport
întocmit pentru Comisia Juridica și Drepturile Omului în anul 2011 de
domnul Holger HAIBACH iterează care sunt multiplele DREPTURI ȘI
LIBERTĂȚI CE POT FI GRAV ÎNCĂLCATE DIN CAUZA DEFICIENȚELOR
SISTEMULUI ELECTRONIC :
-riscurile falsificării actelor și implicit a identității,
-atentatul la demnitatea umană,
-riscul major al încălcării dreptului la viața privată- art 8 CEDO,
- dreptul la o justiţie echitabilă (care poate fi încălcat prin riscul existent al
falsificării) - articolul 6 din CEDO ,
-încălcarea principiului non-discriminării - art 14 CEDO,
-încălcarea liberei circulații -art 2 din protocolul 4 CEDO, etc.
Raportul remarcă faptul că Regulamenul CE 2252/2004 ține seama mult prea puțin
de aspectele legate de viața privată și confidențialitate!

 Încă din anul 2004, raportorul Parlamentului European Ole Sorensen
a atras atenția că biometria reprezintă un pas către stocarea
centralizată și sistematică a datelor cu caracter personal ceea ce ar
echivala cu “utilizarea unui baros pentru a sparge o nucă”. El a
evidențiat faptul că o astfel de bază de date ar afecta protecția
drepturilor cetățenești, în special dreptul la viața privată!

