
EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS 

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(A vélemény teljes szövege megtalálható az európai adatvédelmi biztos weboldalán: http://www.edps.europa.eu) 

(2012/C 197/05) 

I. Bevezetés 

1. 2011. december 8-án a Bizottság javaslatot fogadott el a határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyekről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatra vonatkozóan (a továbbiak
ban: a javaslat), és azt ugyanazon a napon egyeztetés céljából elküldte az európai adatvédelmi biztosnak. A 
javaslatot 2012. január 19-én a Tanács is elküldte egyeztetés céljából. 

2. Az európai adatvédelmi biztosnak már a javaslat elfogadása előtt alkalma nyílt arra, hogy előterjessze a 
szövegtervezettel kapcsolatos nem hivatalos észrevételeit. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a korai 
szakaszban folytatott egyeztetést, és megelégedéssel veszi tudomásul, hogy egyes észrevételeit figyelembe 
vették. 

3. A javaslat célja, hogy a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési háló
zatának létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 1 ) 
helyébe lépjen, amely (a hozzá tartozó 2000/57/EK bizottsági végrehajtási határozattal ( 2 ) együtt) a korai 
figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer hatályos jogalapját képezi. A korai figyelmeztető és gyorsreagáló 
rendszert a Bizottság megbízásából az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ („ECDC”) ( 3 ) 
működteti, és a tagállami illetékes hatóságok e rendszer segítségével valósítják meg a fertőző betegségek 
járványügyi felügyelete és ellenőrzése során szükséges európai szintű információcserét. A korai figyelmeztető 
és gyorsreagáló rendszert számos helyzetben, például a SARS-járvány, az embert megtámadó madárinflu
enza és más jelentős fertőző betegségek megjelenésekor sikeresen alkalmazták. A rendszer a közegészség 
védelmét szolgáló fontos eszköz. 

4. A javaslat célja, hogy fokozza a tagállamok közötti együttműködést a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekkel kapcsolatosan. A javaslat többek között a meglévő korai figyelmeztető és gyors
reagáló rendszer alkalmazási körét – amely jelenleg kizárólag a fertőző betegségekre vonatkozik – kiterjeszti 
valamennyi határokon át terjedő egészségügyi veszélyre, ideértve a feltehetően több országot érintő bioló
giai, vegyi, környezeti vagy ismeretlen eredetű veszélyeket. 

5. A korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer az európai adatvédelmi biztos 2010. április 26-i, 
előzetes ellenőrzésre vonatkozó véleményének tárgyát képezte ( 4 ). A vélemény nyomán jelentősen javultak 
a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert érintő adatvédelmi biztosítékok. A nyomonkövetési eljárás 
keretében többek között elfogadták a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerre vonatkozó adatvédelmi 
iránymutatásokról szóló bizottsági ajánlást ( 5 ). 

6. Ezt a véleményt a már elért előrelépés fényében kell értelmezni, és a benne foglalt ajánlások a javaslat 
értelmében megvalósuló adatvédelem szintjének további megerősítését szolgálják. 

7. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli a javaslat (18) preambulumbekezdésében és 18. cikkében 
a 45/2001/EK rendeletre és a 95/46/EK irányelvre tett utalást, valamint azt, hogy a 18. cikkben az

HU 2012.7.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 197/21 

( 1 ) HL L 268., 1998.10.3., 1. o. 
( 2 ) HL L 21., 2000.1.26., 32. o. 
( 3 ) Az ECDC a 851/2004/EK rendelettel jött létre (HL L 142., 2004.4.30., 1. o.). 
( 4 ) Elérhető az európai adatvédelmi biztos weboldalán: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/ 

Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf 
( 5 ) HL L 36., 2012.2.9., 31. o.

http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf


alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokra való hivatkozás immár a javaslat hatálya alá eső valamennyi 
személyesadat-feldolgozást magában foglalja. Örömmel veszi továbbá tudomásul a fertőzöttekkel való érint
kezés nyomon követéséhez előírt vagy a Bizottság által elfogadandó, a 18. cikk szerinti különleges adatvé
delmi biztosítékokat. 

8. A javaslat alábbi elemei ugyanakkor további javításra szorulnak, illetve előnyükre válna, ha azokat 
adatvédelmi szempontból pontosítanák, részletesebben meghatároznák, vagy más módon tökéletesítenék: 

— a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése, 

— ad hoc felügyelet, 

— az adatkezelők és az adatfeldolgozók közötti kapcsolat, 

— az adatok megőrzésének ideje és 

— biztonsági intézkedések. 

9. Előzetes megjegyzésként az európai adatvédelmi biztos felhívja a figyelmet arra, hogy a javaslat számos 
elemének részletes ismertetését nem a szöveg tartalmazza, hanem ezek felhatalmazáson alapuló és végre
hajtási jogi aktusok tárgyát fogják képezni; ilyen például a javaslat hatálya alá tartozó fertőző betegségek 
listája ( 1 ), valamint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerben zajló információcserére vonatkozó 
eljárások ( 2 ). Egyéb kérdésekkel a Bizottság által elfogadandó iránymutatások és ajánlások – például a korai 
figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerre vonatkozó iránymutatás – foglalkoznak majd részletesen ( 3 ). 

10. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja a jogi aktusok egyes nem lényegi elemeinek módosítása 
vagy pontosítása (EUMSZ 290. cikk), míg a végrehajtási aktusok a jogilag kötelező erejű uniós jogi aktusok 
végrehajtása egységes feltételeinek megteremtésére irányulnak (EUMSZ 291. cikk). Noha bizonyos részletek 
természetesen szabályozhatók felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokkal, és az ilyen kiegészítő 
rendelkezések kétségtelenül rendkívül hasznosak, az európai adatvédelmi biztos azt javasolja, hogy a 8. 
pontban említett egyes szempontokat illetően a javaslat szövege is adjon pontosabb iránymutatást, az 
alábbiakban leírtak szerint. 

II. Következtetés 

34. Az európai adatvédelmi biztos általánosságban javasolja, hogy magának a javaslatnak a szövege is 
tartalmazzon bizonyos lényegi elemeket, többek között egyes alapvető adatvédelmi biztosítékokat. Ezenfelül 
pontosításokra van szükség, mivel a javaslat hatályát a fertőző betegségeken túl olyan további egészségügyi 
veszélyekre is kiterjesztik, amelyek nem képezték az előzetes ellenőrzési eljárás tárgyát, és amelyekkel az 
iránymutatások sem foglalkoznak. 

35. Pontosabban fogalmazva az európai adatvédelmi biztos azt ajánlja, hogy a javaslat: 

— egyértelműbben határozza meg a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésének fogalmát, 
megnevezve annak céljait és alkalmazási körét, amelyek a fertőző betegségek és más egészségügyi 
veszélyek esetében eltérhetnek, 

— pontosabban írja elő, hogyan határozzák meg, hogy mely személyeket érint a fertőzöttekkel való 
érintkezés nyomon követése, hogy elérhetőségi adataik milyen forrásból szerezhetők meg, és hogyan 
értesítik ezeket a személyeket személyes adataik feldolgozásáról, 

— nevezze meg a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése során alkalmazott intézkedések szük
ségességének és arányosságának értékelésekor alkalmazandó kritériumokat, 

— határozza meg legalább a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése céljából feldolgozandó adatok 
főbb kategóriáit, 

— az ad hoc felügyeleti rendszer esetében határozza meg a feldolgozandó adatok típusát, és gondoskodjon a 
személyes adatok feldolgozását a minimálisra csökkentő intézkedésekről, például megfelelő névtelenítési 
módszerek alkalmazásával és az adatfeldolgozás lehetőség szerint összesített adatokra történő korláto
zásával,
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( 1 ) A javaslat 6. cikke (5) bekezdésének a) pontja. 
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— pontosan határozza meg az ad hoc felügyeleti hálózatok és a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer 
közötti kapcsolatot, 

— tisztázza az ECDC ad hoc felügyeleti hálózatokon belül betöltött szerepét, 

— adatvédelmi szempontból pontosan ismertesse az érintett szereplők feladatait és kötelezettségeit az 
adatkezelői jogkörrel kapcsolatos jogbiztonság megteremtése érdekében, 

— legalább a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése tekintetében határozzon meg jogilag kötelező 
erejű adatmegőrzési időszakokat, 

— a 18. cikkben konkrétabban hivatkozzon az adatok biztonságával és bizalmas kezelésével kapcsolatos 
követelményekre. 

(A vélemény teljes szövege megtalálható az európai adatvédelmi biztos weboldalán: http://www.edps.europa.eu) 

Kelt Brüsszelben, 2012. március 28-án. 

Giovanni BUTTARELLI 
az európai adatvédelmi biztos helyettese
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