
Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de 
mededeling van de Commissie over „De digitale agenda voor Europa — Europese groei bevorderen 

op basis van digitale technologieën” 

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 358/10) 

I. Inleiding 

1.1. Raadpleging van de EDPS 

1. Op 18 december 2012 heeft de Commissie een mededeling getiteld „De digitale agenda voor Europa 
— Europese groei bevorderen op basis van digitale technologieën” (hierna: „de mededeling” genoemd) 
vastgesteld ( 1 ). 

2. Voorafgaande aan de vaststelling van de mededeling werd de EDPS door de Commissie de gelegenheid 
gegeven informele opmerkingen te maken. Het doet de EDPS deugd dat een aantal van zijn opmerkingen in 
de mededeling zijn verwerkt. 

3. Gezien het belang van het onderwerp heeft de EDPS besloten op eigen initiatief dit advies uit te 
brengen. 

1.2. Doelstellingen en toepassingsgebied van de mededeling en doel van het advies van de EDPS 

4. De mededeling van de Commissie is gepresenteerd in het kader van de Europa 2020-strategie. De 
mededeling vormt een aanvulling op de op 19 mei 2010 vastgestelde Digitale Agenda ( 2 ). De doelstelling 
van deze nieuwe mededeling over de Digitale Agenda is om het Europees digitaal leiderschap verder te 
versterken en de digitale eengemaakte markt vóór 2015 te voltooien. 

5. In de mededeling worden zeven cruciale beleidsgebieden omschreven waarop de Commissie zich 
specifiek zal richten om de ontwikkeling van de digitale economie mogelijk te maken en te stimuleren: 

— een Europese digitale economie zonder grenzen — de digitale eengemaakte markt; 

— vaart zetten achter de innovatie van de overheidssector; 

— vraag en aanbod van zeer snel internet; 

— cloud computing; 

— vertrouwen en veiligheid; 

— ondernemerschap en digitale banen en vaardigheden; 

— verder gaan dan O&O&I ( 3 ): een industriële agenda voor sleuteltechnologieën. 

6. De EDPS verwelkomt de voorgestelde beleidsmaatregelen die erop gericht zijn om het gebruik van 
nieuwe technologieën door bedrijven en personen te stimuleren. De EDPS onderstreept echter dat deze 
maatregelen geflankeerd moeten worden door passende activiteiten om de eerbiediging van de gegevens
beschermingsvoorschriften en de persoonlijke levenssfeer te waarborgen.

NL 7.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie C 358/17 

( 1 ) COM(2012) 784 definitief. 
( 2 ) COM(2010) 245 definitief. 
( 3 ) Oftewel: „onderzoek, ontwikkeling en innovatie”.

http://www.edps.europa.eu


7. Enkele van de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot gegevensbescherming die de beleidsmaat
regelen van de EU op het gebied van de Digitale Agenda met zich meebrengen zijn door de EDPS reeds 
benadrukt en geanalyseerd in zijn advies van 18 maart 2010 inzake de mededeling over een Digitale 
Agenda voor Europa van 2010 ( 1 ). Daarin heeft de EDPS nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om inge
bouwde privacy en standaardprivacy („privacy by design” en „privacy by default”) toe te passen in het 
ontwerp van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. In dit advies zal de EDPS zich daarom 
beperken tot het indienen van opmerkingen over de in de mededeling vastgestelde gebieden voor verdere 
actie. 

III. Conclusies 

26. De EDPS is verheugd dat in de mededeling enige aandacht wordt besteed aan persoonlijke levenssfeer 
en gegevensbescherming. De EDPS benadrukt evenwel dat de industrie, de lidstaten en de Commissie bij de 
tenuitvoerlegging van in de Digitale Agenda voorziene initiatieven passende aandacht dienen te schenken 
aan de gegevensbeschermingsvereisten. Als voornaamste punten: 

— betreurt de EDPS het dat in de inleiding van de mededeling geen duidelijke nadruk wordt gelegd op het 
belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming bij de tenuitvoer
legging van de in de mededeling voorziene maatregelen. Daarom wijst de EDPS voor de verwerking 
verantwoordelijken op de noodzaak om bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën voor de digitale omgeving de voorschriften met betrekking tot de persoon
lijke levenssfeer en de gegevensbescherming te eerbiedigen; 

— betreurt de EDPS het dat in de mededeling niet wordt verwezen naar het geldende wettelijke kader voor 
gegevensbescherming als uiteengezet in Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG, en naar het voor
stel voor een algemene verordening inzake gegevensbescherming, waarin de voorschriften en beginselen 
zijn neergelegd die in aanmerking moeten worden genomen bij het gebruik van ICT in de digitale 
omgeving; 

— betreurt de EDPS het dat het beginsel van „privacy by design”, dat een wettelijke verplichting zal worden 
op grond van artikel 23 van de voorgestelde verordening inzake gegevensbescherming, in de mededeling 
niet wordt benadrukt. De EDPS herinnert voor de verwerking verantwoordelijken en ICT-ontwerpers er 
om die reden aan dat privacy by design moet wordt geïntegreerd in de ontwikkeling van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën voor de digitale omgeving; 

— beveelt de EDPS aan om O&O-instrumenten te gebruiken voor het vergroten van het in de EU reeds 
bestaande vermogen om het beginsel van privacy by design in alle relevante disciplines toe te passen en 
om deze doelstelling op te nemen in werkprogramma's en uitnodigingen tot het indienen van voor
stellen; 

— onderstreept de EDPS dat uitsluitend gebruik zou moeten worden gemaakt van de interoperabiliteit van 
nationale gegevensbanken indien de gegevensbeschermingsbeginselen volledig worden gerespecteerd, 
met name het beginsel van doelbinding. Voorts herinnert de EDPS de Commissie eraan dat er een 
passende rechtsgrondslag nodig is voor het gebruik van interoperabiliteit als middel om gegevensuit
wisseling te vergemakkelijken, in combinatie met passende waarborgen voor gegevensbescherming; 

— beveelt de EDPS de Commissie aan om de EDPS te raadplegen voordat zij een aanbeveling inzake het 
waarborgen van een open internet voor consumenten vaststelt; 

— herinnert de EDPS voor de verwerking verantwoordelijken en gebruikers eraan dat cloud computing 
specifieke uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming met zich meebrengt, maar dat gegevens
beschermingsautoriteiten uitgebreide richtsnoeren hebben gegeven voor de toepassing van de huidige 
gegevensbeschermingswetgeving en de EDPS richtsnoeren heeft verstrekt over de gevolgen van de voor
gestelde verordening gegevensbescherming voor deze uitdagingen. Deze richtsnoeren zouden moeten 
worden opgevolgd om het vertrouwen van personen en klanten te vergroten, hetgeen op zijn beurt weer 
de kans op een succesvolle toepassing van deze nieuwe technologische middelen zal vergroten. 

Gedaan te Brussel, 10 april 2013. 

Peter HUSTINX 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
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( 1 ) Zie het advies van de EDPS inzake het vergroten van het vertrouwen in de informatiemaatschappij door de bevor
dering van gegevensbescherming en privacy van 18 maart 2010, dat beschikbaar is op de website van de EDPS: http:// 
www.edps.europa.eu
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