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Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu “Digitālā
programma Eiropai – Eiropas digitāli virzīta izaugsme”
(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)
(2013/C 358/10)
I. Ievads
1.1. Apspriešanās ar EDAU
1.
Komisija 2012. gada 18. decembrī pieņēma paziņojumu “Digitālā programma Eiropai – Eiropas digitāli
virzīta izaugsme” (turpmāk tekstā “paziņojums”) (1).

2.
Pirms priekšlikuma pieņemšanas EDAU tika dota iespēja Komisijai sniegt neoficiālas atsauksmes. Viņš
atzinīgi novērtē to, ka dažas no viņa atsauksmēm paziņojumā ir ņemtas vērā.

3.

Tā kā temats ir ļoti svarīgs, EDAU nolēma pieņemt šo atzinumu pēc paša ierosmes.

1.2. Paziņojuma mērķi un darbības joma un EDAU atzinuma mērķis
4.
Komisijas sniegtais ziņojums ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020”. Tas papildina 2010. gada 19. maijā
pieņemto Digitālo programmu (2). Šī jaunā paziņojuma par Digitālo programmu mērķis ir tālāk nostiprināt
Eiropas digitālo līderību un palīdzēt līdz 2015. gadam pabeigt digitālā vienotā tirgus izveidi.

5.
Paziņojumā noteiktas septiņas galvenās politikas jomas, kurās Komisija pieliks īpašas pūles, lai veici
nātu un stimulētu digitālās ekonomikas attīstību:

— Eiropas bezrobežu ekonomika – digitālais vienotais tirgus,

— Inovāciju ieviešanas paātrināšana valsts sektorā,

— Ļoti ātra interneta piegāde un pieprasījums,

— Mākoņdatošana,

— Uzticēšanās un drošība,

— Uzņēmējdarbība un digitālie darbi un prasmes,

— Papildu PII (3): rūpniecisks plāns tehnoloģiju attīstības veicināšanai.

6.
EDAU atzinīgi novērtē piedāvātos politikas pasākumus, kuru mērķis ir veicināt jauno tehnoloģiju
izmantošanu uzņēmumu un privātpersonu vidū. Tomēr EDAU atzīmē, ka šie pasākumi ir jāveic kopā ar
atbilstīgām darbībām, lai nodrošinātu datu un privātuma aizsardzību.
(1) COM(2012) 784 final.
(2) COM(2010) 245 galīgā redakcija.
(3) Domāts “pētniecība, izstrāde un inovācija”.
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7.
Dažas no galvenajām ar datu aizsardzību saistītajām problēmām, kas radušās ES politikas darbību
kontekstā digitālās programmas jomā, EDAU jau ir atzīmējis un analizējis savā 2010. gada 18. marta
atzinumā par 2010. gada paziņojumu par digitālo programmu (1). EDAU jo īpaši uzsvēra nepieciešamību
iekļaut integrētu privātuma aizsardzību un privātuma aizsardzību pēc noklusējuma jau jaunu IKT izstrādes
procesā. Tāpēc šajā atzinumā EDAU koncentrēs uzmanību uz atsauksmju sniegšanu paziņojumā noteiktajās
jomās, kurās nepieciešama turpmāka rīcība.
III. Secinājumi
26.
EDAU atzinīgi novērtē to, ka paziņojumā ir pievērsta noteikta uzmanība privātuma un datu aizsar
dzībai. Taču EDAU atzīmē, ka gan nozarei, gan dalībvalstīm un Komisijai, ieviešot digitālajā programmā
paredzētās iniciatīvas, būtu pienācīgi jāievēro prasības attiecībā uz datu aizsardzību. Jo īpaši viņš
— pauž nožēlu, ka paziņojuma ievadā nekādi nav uzsvērts tas, cik svarīgi ir ievērot privātumu un datu
aizsardzību, īstenojot tajā paredzētās darbības. Tāpēc viņš pievērš datu kontrolieru uzmanību nepiecie
šamībai, izstrādājot un ieviešot jaunas IKT digitālajā vidē, ievērot privātumu un datu aizsardzības notei
kumus,
— pauž nožēlu, ka paziņojumā nav atsauces uz spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, kas
noteikti saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK, un uz priekšlikumu par Vispārīgo
datu aizsardzības regulu, kurā ietverti atbilstīgie noteikumi un principi, kuri jāņem vērā, ieviešot IKT
digitālajā vidē,
— pauž nožēlu, ka paziņojumā nav uzsvērts “integrēta privātuma” princips, kam būs jābūt juridiski sais
tošam saskaņā ar piedāvātās datu aizsardzības regulas 23. pantu. Tāpēc viņš atgādina kontrolieriem un
IKT projektētājiem nepieciešamību iestrādāt integrēta privātuma principu, jau izstrādājot jaunas IKT
digitālajai videi,
— iesaka izmantot pētniecības un izstrādes instrumentus, lai palielinātu Eiropas spēju piemērot integrēta
privātuma principu visās saistītajās disciplīnās, un nodrošināt, lai šis mērķis tiktu ņemts vērā darba
programmās un uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus,
— pasvītro, ka valstu datu bāzu savstarpējas savietojamības iespēju var izmantot, tikai pilnībā ievērojot datu
aizsardzības principus, jo īpaši nolūka ierobežošanu. Turklāt viņš atgādina Komisijai, ka, lai izmantotu
savstarpējas savietojamības iespēju kā līdzekli datu apmaiņai, būtu jābūt atbilstīgam likumīgam pamatam
un atbilstīgām datu aizsardzības garantijām,
— iesaka apspriesties ar EDAU pirms Komisija pieņem ieteikumu par atvērta interneta nodrošināšanu
patērētājiem,
— atgādina kontrolieriem un lietotājiem, ka, tā kā mākoņdatošana rada īpašas problēmas saistībā ar datu
aizsardzību, datu aizsardzības iestādes ir sniegušas plašus ieteikumus par spēkā esošo datu aizsardzības
tiesību aktu piemērošanu, bet EDAU – par piedāvātās datu aizsardzības regulas ietekmi uz šīm problē
mām. Šie ieteikumi būtu jāņem vērā, lai veicinātu privātpersonu un klientu uzticību, kas savukārt
nodrošinās šo jauno tehnoloģisko līdzekļu veiksmīgu ieviešanu.
Briselē, 2013. gada 10. aprīlī
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Peter HUSTINX

(1) Skatīt EDAU atzinumu “Uzticības veicināšana informācijas sabiedrībā, veicinot datu aizsardzību un privātumu” (2010.
gada 18. marts), kas pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu
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