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(2012/C 197/05) 

I. Sissejuhatus 

1. 8. detsembril 2011 võttis komisjon vastu ettepaneku, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsust tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta (edaspidi „ettepanek”), ning samal päeval edastas komisjon selle 
Euroopa andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks. 19. jaanuaril 2012 saatis ettepaneku konsulteerimiseks 
ka nõukogu. 

2. Juba enne ettepaneku vastuvõtmist oli Euroopa andmekaitseinspektoril võimalus esitada ettepaneku 
teksti kohta mitteametlikke märkusi. Euroopa andmekaitseinspektor on rahul konsulteerimisega varajases 
etapis ning tal on hea meel tõdeda, et mõningaid tema märkusi on arvesse võetud. 

3. Ettepanekuga soovitakse asendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsus 
2119/98/EÜ (millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik), ( 1 ) 
mis on praegu (koos komisjoni rakendusotsusega 2000/57/EÜ) ( 2 ) varajase hoiatamise ja reageerimise 
süsteemi (EWRS) õiguslik alus. EWRSi juhib komisjoni nimel Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 
(ECDC) ( 3 ) ning seda kasutavad liikmesriikide pädevad asutused, et vahetada epidemioloogiliseks seireks 
vajalikku teavet ning piirata nakkushaigusi Euroopa tasandil. EWRSi on edukalt kasutatud mitmes olukorras, 
nagu SARS, linnugripp inimestel ja muud suuremad nakkushaigused. See on oluline rahvatervise kaitsmise 
vahend. 

4. Ettepaneku eesmärk on suurendada liikmesriikidevahelist koostööd seoses piiriüleste terviseohtudega. 
Muu hulgas laiendatakse ettepanekuga olemasolevat varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemi, mis praegu 
hõlmab üksnes nakkushaigusi, ka teistele piiriülestele terviseohtudele, sealhulgas bioloogilise, keemilise, 
keskkondliku või tundmatu päritoluga ohtudele, mis võivad tõenäoliselt levida üle piiride. 

5. EWRSi on juba käsitletud Euroopa andmekaitseinspektori eelkontrolli teatist käsitlevas arvamuses, mis 
esitati 26. aprillil 2010 ( 4 ). Selle arvamuse tulemusena on EWRSi andmekaitsemeetmed oluliselt paranenud. 
Muu hulgas võeti järelmeetmete raames vastu ka komisjoni soovitus varajase hoiatuse ja reageerimise 
süsteemi andmekaitsesuuniste kohta ( 5 ). 

6. Käesolevat arvamust tuleks lugeda juba tehtut silmas pidades ning see sisaldab soovitusi, kuidas 
ettepanekus veelgi täiustada andmekaitse taset. 

7. Euroopa andmekaitseinspektor on rahul viidetega määrusele (EÜ) nr 45/2001 ja direktiivile 95/46/EÜ 
ettepaneku põhjenduses 18 ja artiklis 18 ning et viide kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele
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artiklis 18 hõlmab nüüd kogu isikuandmete töötlemist ettepaneku reguleerimisalas. Samuti on tal hea meel 
kontaktide jälgimisega seotud konkreetsete andmekaitsemeetmete üle, mis on sätestatud või mille komisjon 
peab artikli 18 alusel vastu võtma. 

8. Siiski on andmekaitse seisukohast vajalik (või kasulik) selgitada, täpsustada või täiendada ettepaneku 
järgmisi elemente: 

— kontaktide jälgimine; 

— ajutine seire; 

— vastutava ja volitatud töötleja suhe; 

— säilitamisperiood; 

— turvameetmed. 

9. Esialgse märkusena toob Euroopa andmekaitseinspektor esile, et mitut ettepaneku aspekti ei ole tekstis 
endas täpsustatud, vaid seda tehakse delegeeritud ja rakendusaktides, nagu ettepaneku kohaldamisalasse 
kuuluvate nakkushaiguste loetelu ( 1 ) ning teabevahetusmenetlused EWRSi raames ( 2 ). Muid aspekte selgita
takse suunistes ja soovitustes, mille komisjon vastu võtab, näiteks EWRSi andmekaitsesuunistes ( 3 ). 

10. Delegeeritud aktid on ette nähtud õigusaktide teatavate mitteoluliste aspektide muutmiseks ja täpsus
tamiseks (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), samas kui rakendusaktide eesmärk on kehtestada 
õiguslikult siduvate liidu aktide ühtsed rakendamistingimused (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 291). 
Kuigi üksikasju võib loomulikult delegeeritud ja rakendusaktide kaudu reguleerida ning sellised täiendavad 
sätted on kindlasti väga kasulikud, soovitab Euroopa andmekaitseinspektor sätestada ettepanekus endas 
rohkem suuniseid seoses mõningate punktis 8 nimetatud aspektidega, mida arutatakse allpool. 

II. Järeldused 

34. Üldiselt soovitab Euroopa andmekaitseinspektor, et ettepaneku teksti lisataks mõningad olulised 
elemendid, sealhulgas teatavad olulised andmekaitsemeetmed. Veel on vaja mõningaid selgitusi, kuna ette
paneku reguleerimisala laiendatakse peale nakkushaiguste muudele terviseohtudele, mida ei ole eelneva 
kontrollimenetluse raames käsitletud ega suunistes arutatud. 

35. Täpsemalt soovitab Euroopa andmekaitseinspektor, et ettepanekus: 

— esitataks kontaktide jälgimise selgem määratlus, sealhulgas eesmärgid ja ulatus, mis võivad olla nakkus
haiguste ja muude terviseohtude korral erinevad; 

— selgitataks täpsemalt, kuidas määratakse kindlaks kontaktide jälgimises osalevad üksikisikud, milliseid 
allikaid võidakse kontaktide andmete hankimiseks kasutada ning kuidas neid inimesi teavitatakse nende 
isikuandmete töötlemisest; 

— kehtestataks kriteeriumid, mida kasutatakse selle hindamisel, kas kontaktide jälgimise meetmed on 
vajalikud ja proportsionaalsed; 

— täpsustataks vähemalt peamised kontaktide jälgimise raames töödeldavad andmekategooriad; 

— määrataks ajutise seiresüsteemi jaoks kindlaks, millist liiki andmeid töödeldakse, ning võetaks meetmeid 
isikuandmete töötlemise minimeerimiseks, nt kasutades asjakohaseid andmete anonüümseks muutmise 
tehnikaid ja piirates töötlemist koondandmetega nii palju kui võimalik;
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— selgitataks ajutiste seirevõrgustike ja EWRSi vahelist suhet; 

— selgitataks ECDC rolli ajutistes seirevõrgustikes; 

— selgitataks kõikide andmekaitse seisukohast asjakohaste isikute ülesandeid ja kohustusi, et tagada õigus
kindlus vastutuse küsimuses; 

— kehtestataks õiguslikult siduvad säilitamisperioodid vähemalt seoses kontaktide jälgimisega; 

— lisataks artiklisse 18 täpsem viide andmeturvalisuse ja -konfidentsiaalsuse nõuetele. 

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps. 
europa.eu) 

Brüssel, 28. märts 2012 

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja 

Giovanni BUTTARELLI
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