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(2013/C 358/10) 

I. Introducere 

1.1. Consultarea AEPD 

1. La 18 decembrie 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind „Agenda digitală pentru Europa – 
Promovarea digitală a creșterii în Europa” (denumită în continuare „comunicarea”) ( 1 ). 

2. Înainte de adoptarea comunicării, AEPD a avut posibilitatea de a prezenta observații informale 
Comisiei. Autoritatea salută faptul că unele dintre observațiile sale au fost luate în considerare în comu
nicare. 

3. Având în vedere importanța temei, AEPD a decis să adopte prezentul aviz din proprie inițiativă. 

1.2. Obiectivele și domeniul de aplicare al comunicării și scopul avizului AEPD 

4. Comunicarea este prezentată de Comisie în cadrul Strategiei Europa 2020. Aceasta vine în completarea 
Agendei digitale adoptate la 19 mai 2010 ( 2 ). Obiectivul acestei noi comunicări privind agenda digitală este 
consolidarea în continuare a poziției de lider adoptate de Europa în domeniul digital și contribuția la 
realizarea pieței unice digitale până în 2015. 

5. Comunicarea identifică șapte domenii esențiale de politici în care Comisia va depune eforturi deosebite 
pentru a facilita și stimula dezvoltarea economiei digitale: 

— o economie europeană fără frontiere – piața unică digitală; 

— accelerarea inovării în sectorul public; 

— cererea și oferta de internet ultrarapid; 

— cloud computing; 

— încredere și securitate; 

— spiritul antreprenorial și competențele și locurile de muncă în domeniul digital; 

— dincolo de C&D&I ( 3 ): o agendă industrială pentru tehnologiile generice esențiale. 

6. EDPS salută acțiunile propuse în materie de politici care au ca scop stimularea utilizării noilor 
tehnologii de către întreprinderi și persoane. Autoritatea subliniază însă că aceste măsuri trebuie însoțite 
de activități adecvate pentru asigurarea respectării protecției datelor și vieții private.
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( 1 ) COM(2012) 784 final. 
( 2 ) COM(2010) 245 final. 
( 3 ) Înseamnă „cercetare, dezvoltare și inovare”.

http://www.edps.europa.eu


7. Unele dintre principalele provocări la adresa protecției datelor invocate în contextul acțiunilor UE în 
materie de politici în domeniul agendei digitale au fost deja subliniate și analizate de către AEPD în Avizul 
din 18 martie 2010 referitor la Comunicarea din 2010 privind agenda digitală ( 1 ). AEPD a evidențiat în mod 
special nevoia de a încorpora principiile confidențialității prin concepție și confidențialității implicite în 
proiectarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor. În prezentul aviz, AEPD se va axa, prin 
urmare, pe prezentarea de observații privind domeniile în care pot fi luate măsuri suplimentare identificate 
în comunicare. 

III. Concluzii 

26. AEPD salută faptul că în comunicare s-a acordat o oarecare atenție vieții private și protecției datelor. 
Totuși, AEPD subliniază că cerințele privind protecția datelor ar trebui să beneficieze de o atenție cores
punzătoare din partea industriei, a statelor membre și Comisiei în momentul punerii în aplicare a 
inițiativelor prevăzute în agenda digitală. În special, autoritatea: 

— regretă că în introducerea comunicării nu se subliniază suficient importanța respectării vieții private și a 
protecției datelor în aplicarea acțiunilor prevăzute în document. Prin urmare, autoritatea atrage atenția 
operatorilor de date asupra necesității respectării normelor privind viața privată și protecția datelor în 
proiectarea și darea în folosință a noilor TIC pentru mediul digital; 

— regretă că în comunicare nu se face referire la actualul cadru juridic privind protecția datelor stabilit în 
temeiul Directivei 95/46/CE și Directivei 2002/58/CE, și la propunerea de regulament mai general 
privind protecția datelor, care conțin normele și principiile generare care trebuie luate în considerare 
în darea în folosință a TIC în mediul digital; 

— regretă că principiul „confidențialității prin concepție”, care va deveni o obligație juridică în temeiul 
articolului 23 din propunerea de regulament privind protecția datelor, nu a fost subliniat în comunicare. 
Prin urmare, autoritatea le reamintește operatorilor de date și proiectanților TIC necesitatea de a 
încorpora confidențialitatea prin concepție în dezvoltarea noilor TIC pentru mediul digital; 

— recomandă utilizarea de instrumente C&D pentru creșterea capacității Europei de a aplica principiul 
confidențialității prin concepție în toate disciplinele relevante și luarea în considerare a acestui obiectiv în 
toate programele de lucru și cererile de propuneri; 

— subliniază că interoperabilitatea bazelor de date naționale ar trebui practicată doar cu respectarea deplină 
a principiilor protecției datelor, în special limitarea scopului. Autoritatea reamintește, de asemenea, 
Comisiei, că ar trebui să existe un temei juridic adecvat pentru utilizarea interoperabilității ca modalitate 
de facilitare a partajării datelor, împreună cu garanții adecvate privind protecția datelor; 

— recomandă consultarea AEPD înainte de adoptarea de către Comisie a unei recomandări privind protecția 
internetului deschis pentru consumatori; 

— reamintește operatorilor de date și utilizatorilor că, deși tehnologia cloud computing prezintă dificultăți 
specifice în termeni de protecție a datelor, autoritățile de protecție a datelor au emis orientări ample 
privind aplicarea actualei legislații privind protecția datelor, la fel cum a procedat și AEPD cu privire la 
impactul propunerii de regulament privind protecția datelor, în legătură cu aceste dificultăți. Orientările 
ar trebui urmărite în vederea promovării încrederii persoanelor și clienților, ceea ce va asigura la rândul 
său utilizarea cu succes a acestor noi mijloace tehnologice. 

Adoptat la Bruxelles, 10 aprilie 2013. 

Peter HUSTINX 
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
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( 1 ) A se vedea Avizul AEPD privind „Promovarea încrederii în societatea informațională prin încurajarea protecției datelor 
și a confidențialității”, 18 martie 2010, disponibil pe site-ul AEPD la: http://www.edps.europa.eu
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