
Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o sporočilu Komisije z naslovom 
„Evropski program za digitalne tehnologije – digitalno spodbujanje evropske rasti“ 

(Celotno besedilo tega mnenja v angleščini, francoščini in nemščini je mogoče najti na spletni strani ENVP na naslovu 
http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 358/10) 

I. Uvod 

1.1 Posvetovanje z ENVP 

1. Komisija je 18. decembra 2012 sprejela sporočilo z naslovom „Evropski program za digitalne tehno
logije – digitalno spodbujanje evropske rasti“ (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo) ( 1 ). 

2. Pred sprejetjem Sporočila je bila ENVP dana možnost, da Komisiji predloži neuradne pripombe. ENVP 
pozdravlja dejstvo, da so bile v Sporočilu upoštevane nekatere njegove pripombe. 

3. Glede na pomembnost teme se je odločil, da sprejme to mnenje na lastno pobudo. 

1.2 Cilji in področje uporabe Sporočila ter namen mnenja ENVP 

4. Sporočilo je Komisija pripravila v okviru strategije Evropa 2020. Dopolnjuje Evropsko digitalno 
agendo, ki je bila sprejeta 19. maja 2010 ( 2 ). Cilj tega novega sporočila o programu za digitalne tehnologije 
je dodatno okrepiti evropsko vodenje na področju digitalnih tehnologij in pomagati pri doseganju enotnega 
digitalnega trga do leta 2015. 

5. V Sporočilu je opredeljenih sedem ključnih področij politike, na katerih si bo Komisija zlasti priza
devala za omogočanje in spodbujanje razvoja digitalnega gospodarstva: 

— evropsko gospodarstvo brez meja – enotni digitalni trg, 

— pospeševanje inovacij v javnem sektorju, 

— ponudba in povpraševanje po zelo hitri internetni povezavi, 

— računalništvo v oblaku, 

— zaupanje in varnost, 

— podjetništvo ter digitalna delovna mesta in znanja, 

— več kot RRI ( 3 ): industrijski program za ključne omogočitvene tehnologije. 

6. ENVP pozdravlja predlagane ukrepe politike, ki so namenjeni spodbujanju podjetij in posameznikov k 
uporabi novih tehnologij. Kljub temu pa poudarja, da morajo te ukrepe spremljati ustrezne dejavnosti za 
zagotovitev spoštovanja varstva podatkov in zasebnosti.
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( 1 ) COM(2012) 784 final. 
( 2 ) COM(2010) 245 konč. 
( 3 ) RRI pomeni raziskave, razvoj in inovacije.
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7. Nekatere od večjih izzivov glede varstva podatkov, ki so se pojavili v zvezi z ukrepi politike EU na 
področju programa za digitalne tehnologije, je ENVP že poudaril in analiziral v mnenju z dne 18. marca 
2010 o Sporočilu o digitalni agendi iz leta 2010 ( 1 ). ENVP še zlasti poudarja potrebo po zagotavljanju 
vgrajene zasebnosti in privzete zasebnosti pri zasnovi nove IKT. V tem mnenju se bo zato osredotočil na 
pripombe v zvezi s področji za nadaljnje ukrepanje, ki so bila opredeljena v Sporočilu. 

III. Sklepne ugotovitve 

26. ENVP pozdravlja dejstvo, da je bilo v Sporočilu nekaj pozornosti posvečene zasebnosti in varstvu 
podatkov. Kljub temu poudarja, da bi industrija, države članice in Komisija morale ustrezno upoštevati 
zahteve za varstvo podatkov pri izvajanju pobud, predvidenih v programu za digitalne tehnologije. Zlasti: 

— obžaluje, da Komisija v uvodu ni posebej poudarila pomembnosti spoštovanja zasebnosti in varstva 
podatkov pri izvajanju ukrepov, ki so predvideni v Sporočilu. Zato nadzornike podatkov opozarja na 
potrebo po spoštovanju pravil o zasebnosti in varstvu podatkov pri zasnovi in uvedbi novih IKT za 
digitalno okolje, 

— obžaluje, da se Komisija ni sklicevala na sedanji pravni okvir o varstvu podatkov, ki je opredeljen v 
Direktivi 95/46/ES in Direktivi 2002/58/ES, in na predlog splošne uredbe o varstvu podatkov, ki vsebuje 
ustrezna pravila in načela, ki jih je treba upoštevati pri uvedbi novih IKT v digitalno okolje, 

— obžaluje, da načelo vgrajene zasebnosti, ki bi postalo pravna obveznost v skladu s členom 23 predlagane 
uredbe o varstvu podatkov, v Sporočilu ni bilo poudarjeno. Zato nadzornike in snovalce IKT opominja 
na nujnost zagotavljanja vgrajene zasebnosti pri razvoju nove IKT za digitalno okolje, 

— priporoča uporabo instrumentov za raziskave in razvoj za povečanje zmogljivosti Evrope za uporabo 
načela vgrajene zasebnosti na vseh ustreznih področjih ter upoštevanje tega cilja v delovnih programih 
in razpisih za zbiranje predlogov, 

— poudarja, da bi se smela interoperabilnost nacionalnih podatkovnih zbirk zagotavljati samo ob 
popolnem spoštovanju načel varstva podatkov, zlasti omejitve namena. Poleg tega Komisijo opominja, 
da bi morali obstajati ustrezna pravna podlaga za uporabo interoperabilnosti kot sredstva za lajšanje 
izmenjave podatkov in ustrezni zaščitni ukrepi za varstvo podatkov, 

— priporoča, naj se Komisija pred sprejetjem priporočila o zaščiti svobodnega interneta za potrošnike 
posvetuje z ENVP, 

— opominja nadzornike in uporabnike, da računalništvo v oblaku sicer predstavlja posebne izzive za 
varstvo podatkov, vendar pa so organi za varstvo podatkov podali obsežne smernice o uporabi sedanje 
zakonodaje o varstvu podatkov, ENVP pa o učinku predlagane uredbe o varstvu podatkov na te izzive. 
Te smernice je treba upoštevati, da se zagotovi zaupanje posameznikov in strank, ki bodo potem 
zagotovili uspešno uvedbo teh novih tehnoloških sredstev. 

V Bruslju, 10. aprila 2013 

Peter HUSTINX 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov
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( 1 ) Glej mnenje ENVP o krepitvi zaupanja v informacijsko družbo s spodbujanjem varstva podatkov in zasebnosti z dne 
18. marca 2010, na voljo na spletišču ENVP na naslovu http://www.edps.europa.eu
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