
ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА 
ДАННИТЕ 

Изпълнително резюме на Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните 
относно предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните 

трансгранични заплахи за здравето 

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на 
уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu) 

(2012/C 197/05) 

I. Въведение 

1. На 8 декември 2011 г. Комисията прие предложение за Решение на Европейския парламент и на 
Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето („предложението“), като на същия ден го 
препрати на ЕНОЗД за консултация. На 19 януари 2012 г. Съветът изпрати и предложение за консултация. 

2. Още преди предложението да бъде прието, ЕНОЗД получи възможност да направи неофициални 
коментари на предварителния текст. ЕНОЗД приветства тази консултация на ранен етап и изразява задо 
волство, че някои от неговите коментари са взети под внимание. 

3. Предложението има за цел замяна на Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните 
болести в Общността ( 1 ), което е съществуващото правно основание (заедно с Решение за изпълнение 
2000/57/ЕО на Комисията ( 2 )) за системата за ранно предупреждение и реагиране („СРПР“). СРПР се 
управлява от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията („ECDC“) ( 3 ) от името 
на Комисията и се използва от компетентните органи на държавите-членки за обмен на информация, необ 
ходима за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести на европейско равнище. СРПР се 
използва успешно в редица ситуации, като например ТОРС, птичи грип при хората и други значими заразни 
болести. Системата представлява важен инструмент за опазване на общественото здраве. 

4. Предложението има за цел да разшири сътрудничеството между държавите членки по отношение на 
трансграничните заплахи за здравето. Освен това в предложението се разширява обхватът на съществуващата 
СРПР, която в момента обхваща само заразни болести, като се включват и други видове трансгранични 
заплахи за здравето, сред които заплахи с биологичен, химичен, екологичен или неизвестен произход, 
които биха могли да се разпространят отвъд националните граници. 

5. Самата СРПР беше предмет на Становище за предварителна проверка на ЕНОЗД, издадено на 26 април 
2010 г. ( 4 ). В резултат на това становище гаранциите за защита на данните за СРПР бяха значително 
подобрени. Наред с останалото в рамките на процедурата за проследяване беше приета и препоръка на 
Комисията за насоки за защита на данните за СРПР ( 5 ). 

6. Това становище следва да се тълкува в светлината на вече постигнатия напредък и съдържа препоръки 
за по-нататъшно подобряване на степента на защита на данните съгласно предложението. 

7. ЕНОЗД приветства препратките към Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО в съображение 
18 и член 18 от предложението и това, че позоваването на приложимото законодателство за защита на
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данните в член 18 сега обхваща изцяло обработването на лични данни в обхвата на предложението. Освен 
това той приветства специфичните гаранции за защита на данните за проследяване на контакти, които са 
определени или се изисква да бъдат приети от Комисията съгласно член 18. 

8. Следните елементи на предложението обаче все още се нуждаят или биха спечелили от изясняване, 
допълнителни подробности или други подобрения от гледна точка на защитата на данни: 

— проследяване на контакти, 

— ad hoc наблюдение, 

— взаимовръзка обработващо данни лице — администратор, 

— период на съхранение, и 

— мерки за сигурност. 

9. Като предварителна бележка ЕНОЗД отбелязва, че няколко аспекта на предложението не са доразвити в 
самия текст, а ще бъдат обект на делегирани и приложни актове, например списъкът на заразните болести, за 
който ще се прилага предложението ( 1 ), както и процедурите за обмен на информация в СРПР ( 2 ). Други 
аспекти ще бъдат изяснени в насоки и препоръки, които ще бъдат приети от Комисията, например насоките 
за защита на данните за СРПР ( 3 ). 

10. Делегираните актове имат за цел да изменят и конкретизират определени неосновни аспекти от 
правните актове (член 290 от ДФЕС), а актовете за изпълнение имат за цел определянето на единни 
условия за изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза (член 291 от ДФЕС). Въпреки че подроб 
ностите могат да се регулират чрез делегирани актове и актове за изпълнение, а подобни допълнителни 
разпоредби определено са от голяма полза, ЕНОЗД препоръчва самото предложение също да предостави 
повече насоки по някои от въпросите, споменати в точка 8, както ще бъде обсъдено по-долу. 

II. Заключение 

34. По принцип ЕНОЗД препоръчва някои основни елементи, сред които определени гаранции за защита 
на данните, също да бъдат включени в текста на самото предложение. В допълнение са необходими също 
известни разяснения в резултат на разширяването на обхвата на предложението за допълнителни заплахи за 
здравето освен заразните болести, които не са били обект на процедура за предварителна проверка, а също 
така не са разгледани в насоките. 

35. По-конкретно ЕНОЗД препоръчва предложението да: 

— даде ясно определение за проследяване на контакти, включително за неговите цели и обхват, които могат 
да се различават за заразните болести и за останалите заплахи за здравето, 

— определи по-ясно как ще се определят лицата, използвани за проследяване на контакти, какви източници 
могат да се използват за получаване на информация за връзка и как тези лица ще бъдат информирани за 
обработването на личните им данни, 

— включи критерии, които да се използват за определяне на това дали мерките за проследяване на контакти 
са необходими и пропорционални, 

— определи най-малко основните категории данни, които да се обработват във връзка с проследяването на 
контакти, 

— определи видовете данни, които да се обработват за системата за ad hoc наблюдение, и да предприеме 
мерки за свеждане до минимум на обработването на лични данни, например чрез използване на 
подходящи техники за анонимизиране и ограничаване на обработването на събрани данни, доколкото 
е възможно,
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— разясни взаимовръзката между мрежите за ad hoc наблюдение и СРПР, 

— разясни ролята на ECDC в мрежите за ad hoc наблюдение, 

— разясни задачите и отговорностите на всички свързани действащи лица от гледна точка на защитата на 
данни, с цел да бъде постигната правна сигурност по въпроса за провеждането на контрол, 

— определи законово установени периоди на съхранение поне за проследяване на контакти, 

— включи в член 18, буква а) по-конкретно позоваване на изискванията за сигурност и поверителност на 
данните. 

(Пълният текст на настоящото становище може да се намери на английски, френски и немски език на 
уебсайта на ЕНОЗД: http://www.edps.europa.eu) 

Съставено в Брюксел на 28 март 2012 година. 

Giovanni BUTTARELLI 
Асистент към Европейския надзорен орган 

по защита на данните
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