
Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens 
meddelelse »Den digitale dagsorden for Europa — Digital teknologi som drivkraft for vækst« 

(Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes (EDPS) websted http://www.edps. 
europa.eu) 

(2013/C 358/10) 

I. Indledning 

1.1. Høring af den tilsynsførende 

1. Den 18. december 2012 vedtog Kommissionen meddelelsen »Den digitale dagsorden for Europa — 
Digital teknologi som drivkraft for vækst« (i det følgende »meddelelsen«) ( 1 ). 

2. Inden vedtagelsen af meddelelsen fik den tilsynsførende mulighed for at fremsætte uformelle bemærk
ninger til Kommissionen. Han glæder sig over, at der er taget hensyn til visse af disse bemærkninger i 
meddelelsen. 

3. På grund af emnets vigtighed har den tilsynsførende besluttet sig for at afgive denne udtalelse på eget 
initiativ. 

1.2. Mål og baggrund for meddelelsen og formål med den tilsynsførendes udtalelse 

4. Meddelelsen fremlægges af Kommissionen som en del af Europa 2020-strategien. Den supplerer den 
digitale dagsorden, der blev vedtaget den 19. maj 2010 ( 2 ). Formålet med denne nye meddelelse om den 
digitale dagsorden er at styrke Europas digitale førerposition yderligere og bidrage til at fuldføre det digitale 
indre marked inden 2015. 

5. I meddelelsen identificeres syv centrale politiske områder, hvor Kommissionen vil gøre en særlig 
indsats for at støtte og stimulere udviklingen af den digitale økonomi: 

— en europæisk økonomi uden grænser — det digitale indre marked 

— fremskyndelse af innovation i den offentlige sektor 

— meget hurtigt internet — udbud og efterspørgsel 

— cloud computing 

— tillid og sikkerhed 

— iværksættervirksomhed og digitale job og kvalifikationer 

— mere end blot FUI ( 3 ): en industriel dagsorden for centrale støtteteknologier. 

6. Den tilsynsførende hilser de foreslåede politiske tiltag, som har til formål at stimulere virksomheders 
og enkeltpersoners anvendelse af nye teknologier, velkommen. Den tilsynsførende understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal ledsages af hensigtsmæssige aktiviteter, som sikrer beskyttelse af personoplysninger og 
privatlivets fred.
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( 1 ) KOM(2012) 784 endelig. 
( 2 ) KOM(2010) 245 endelig. 
( 3 ) Står for »Forskning, udvikling og innovation«.
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7. Nogle af de største udfordringer med hensyn til databeskyttelse i forbindelse med EU's politiske tiltag 
vedrørende den digitale dagsorden er allerede blevet understreget og analyseret af den tilsynsførende i hans 
udtalelse af 18. marts 2010 i forbindelse med meddelelsen fra 2010 om den digitale dagsorden ( 1 ). Den 
tilsynsførende fremhævede især behovet for at integrere indbygget privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyt
telse som standard i udformningen af ny ikt. I denne udtalelse vil den tilsynsførende derfor fokusere på at 
fremsætte bemærkninger til de områder, der identificeres i meddelelsen, hvor der skal træffes yderligere 
foranstaltninger. 

III. Konklusioner 

26. Den tilsynsførende glæder sig over, at der i meddelelsen er lagt vægt på privatlivets fred og databe
skyttelse. Den tilsynsførende understreger dog, at erhvervslivet, medlemsstaterne og Kommissionen skal tage 
passende hensyn til databeskyttelseskravene, når de gennemfører initiativer, der er omfattet af den digitale 
dagsorden. Den tilsynsførende: 

— beklager, at der i meddelelsens indledning ikke blev lagt særlig vægt på betydningen af beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred i forbindelse med iværksættelsen af de tiltag, der er omfattet af 
meddelelsen. Han henleder derfor de registeransvarliges opmærksomhed på behovet for at overholde 
reglerne om privatlivets fred og databeskyttelsesreglerne i forbindelse med udformningen og indførelsen 
af ny ikt til det digitale miljø 

— beklager, at der i meddelelsen ikke henvises til de nuværende retlige rammer for databeskyttelse i 
henhold til direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF eller til forslaget til en generel forordning om 
databeskyttelse, der indeholder de relevante regler og principper, der skal tages højde for i forbindelse 
med indførelsen af ikt i det digitale miljø 

— beklager, at der i meddelelsen ikke lægges vægt på princippet om »indbygget privatlivsbeskyttelse«, som 
vil blive en retlig forpligtelse i henhold til artikel 23 i den foreslåede forordning om databeskyttelse. Han 
gør derfor registeransvarlige og ikt-designere opmærksom på behovet for at integrere indbygget privat
livsbeskyttelse i udviklingen af ny ikt til det digitale miljø 

— anbefaler, at der anvendes F&U-instrumenter til at styrke Europas evne til at anvende princippet om 
indbygget privatlivsbeskyttelse i alle relevante discipliner, og at der i arbejdsprogrammer og indkaldelser 
af forslag tages hensyn til denne målsætning 

— understreger, at interoperabiliteten af nationale databaser udelukkende skal finde sted under fuld over
holdelse af databeskyttelsesprincipperne, navnlig vedrørende formålsbegrænsning. Han gør desuden 
Kommissionen opmærksom på, at der skal være et passende retsgrundlag samt passende databeskyttel
sesforanstaltninger for at anvende interoperabilitet som et middel til at fremme datadeling 

— anbefaler, at Kommissionen hører den tilsynsførende, inden den vedtager en henstilling om beskyttelse 
af åbent internet for forbrugere 

— gør registeransvarlige og brugere opmærksom på, at selv om cloud computing giver nogle særlige 
udfordringer, for så vidt angår databeskyttelse, har databeskyttelsesmyndighederne fremlagt udførlige 
retningslinjer vedrørende anvendelsen af den nuværende databeskyttelseslovgivning, og den tilsyns
førende har fremlagt udførlige retningslinjer vedrørende de konsekvenser, den foreslåede forordning 
om databeskyttelse vil få for disse udfordringer. Disse retningslinjer skal anvendes til at fremme tilliden 
hos enkeltpersoner og kunder, som til gengæld vil sikre en vellykket indførelse af disse nye teknologiske 
midler. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2013. 

Peter HUSTINX 
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
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( 1 ) Se den tilsynsførendes udtalelse af 18. marts 2010 om styrkelse af tilliden til informationssamfundet ved at fremme 
databeskyttelse og privatlivets fred, som findes på den tilsynsførendes websted på http://www.edps.europa.eu

http://www.edps.europa.eu

	Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens meddelelse Den digitale dagsorden for Europa — Digital teknologi som drivkraft for vækst  (Udtalelsen i sin helhed findes på engelsk, fransk og tysk på den tilsynsførendes (EDPS) websted http://www.edps.europa.eu )  (2013/C 358/10)

