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I. Introducere 

1. La 8 decembrie 2011, Comisia a adoptat o propunere de decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (denumită în continuare „propunerea”) 
și, la aceeași dată, a transmis-o spre consultare Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD). La 
19 ianuarie 2012, Consiliul a trimis, de asemenea, propunerea spre consultare. 

2. Încă înainte de adoptarea propunerii, AEPD a avut ocazia de a prezenta observații informale pe 
marginea proiectului de text. AEPD salută această consultare într-o etapă incipientă a procesului decizional 
și constată cu satisfacție că unele dintre observațiile sale au fost luate în considerare. 

3. Propunerea are ca scop înlocuirea Deciziei nr. 2119/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 septembrie 1998 de creare a unei rețele pentru supravegherea epidemiologică și controlul bolilor 
transmisibile în Comunitate ( 1 ), care constituie temeiul juridic actual (împreună cu Decizia 2000/57/CE a 
Comisiei ( 2 ) de punere în aplicare) pentru Sistemul de avertizare și reacție rapidă („EWRS”). EWRS este 
operat, în numele Comisiei, de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor („ECDC”) ( 3 ) și este 
utilizat de autoritățile competente din statele membre în scopul schimbului de informații necesare pentru 
supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile la nivel european. EWRS a fost utilizat cu 
succes în mai multe situații precum SARS, gripa aviară la oameni și alte boli transmisibile. Sistemul 
constituie un instrument important de protecție a sănătății publice. 

4. Propunerea are drept scop intensificarea cooperării între statele membre în ceea ce privește 
amenințările transfrontaliere pentru sănătate. Printre altele, propunerea extinde domeniul de aplicare al 
actualului EWRS, care acoperă în prezent doar bolile transmisibile, la alte tipuri de amenințări transfron
taliere pentru sănătate, inclusiv pericolele de natură biologică, chimică, de mediu sau de origine necunoscută, 
care se pot răspândi dincolo de frontierele naționale. 

5. EWRS a făcut obiectul unui aviz al AEPD privind verificarea prealabilă, emis la 26 aprilie 2010 ( 4 ). În 
cadrul acțiunilor care au dat curs acestui aviz, garanțiile privind protecția datelor pentru EWRS au fost 
considerabil îmbunătățite. Printre altele, în cadrul acțiunilor întreprinse în urma avizului, a fost adoptată o 
recomandare a Comisiei privind orientările în materie de protecție a datelor pentru EWRS ( 5 ). 

6. Prezentul aviz ar trebui să fie interpretat din perspectiva progreselor înregistrate deja și conține 
recomandări în sensul continuării îmbunătățirii nivelului protecției datelor în cadrul propunerii. 

7. AEPD salută trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și la Directiva 95/46/CE de la considerentul 
18 și articolul 18 al propunerii și faptul că referirea la legislația aplicabilă privind protecția datelor de la
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( 1 ) JO L 268, 3.10.1998, p. 1. 
( 2 ) JO L 21, 26.1.2000, p. 32. 
( 3 ) ECDC este înființat de Regulamentul (CE) nr. 851/2004 (JO L 142, 30.4.2004, p. 1). 
( 4 ) Disponibil pe site-ul AEPD: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/ 

Priorchecks/Opinions/2010/10-04-26_EWRS_EN.pdf 
( 5 ) JO L 36, 9.2.2012, p. 31.

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


articolul 18 include acum în domeniul de aplicare al propunerii prelucrarea tuturor datelor cu caracter 
personal. AEPD salută, de asemenea, garanțiile specifice cu privire la protecția datelor în ceea ce privește 
reperarea contactelor, cele prevăzute sau care, în conformitate cu articolul 18 trebuie să fie adoptate de 
Comisie. 

8. Cu toate acestea, în legătură cu următoarele elemente ale propunerii sunt încă necesare sau se 
recomandă clarificări, explicații mai amănunțite sau alte îmbunătățiri din perspectiva protecției datelor: 

— reperarea contactelor; 

— supravegherea ad hoc; 

— relația dintre operator și persoana împuternicită de către operator; 

— perioada de păstrare a datelor; și 

— măsurile de securitate. 

9. Ca o observație preliminară, AEPD menționează că mai multe aspecte ale propunerii nu sunt elaborate 
în textul propriu-zis, ci vor face obiectul unor acte delegate și de punere în aplicare, de exemplu lista bolilor 
transmisibile pentru care se va aplica propunerea ( 1 ) și procedurile privind schimbul de informații din cadrul 
EWRS ( 2 ). Alte aspecte vor fi clarificate în orientările și recomandările care urmează să fie adoptate de 
Comisie, cum ar fi orientările privind protecția datelor pentru EWRS ( 3 ). 

10. Actele delegate au ca scop modificarea și specificarea anumitor aspecte neesențiale ale actelor juridice 
[articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)], în timp ce actele de punere în 
aplicare au ca scop stabilirea condițiilor uniforme pentru punerea în aplicare a actelor cu forță juridică 
obligatorie ale Uniunii (articolul 291 din TFUE). Cu toate că detaliile pot fi, în mod evident, reglementate în 
actele delegate și în actele de punere în aplicare, iar astfel de dispoziții suplimentare sunt cu siguranță foarte 
utile, AEPD recomandă să se prevadă chiar în textul propunerii mai multe orientări cu privire la unele dintre 
aspectele menționate la punctul 8, astfel cum se arată în continuare în prezentul aviz. 

II. Concluzie 

34. În general, AEPD recomandă ca unele elemente esențiale, inclusiv anumite garanții esențiale privind 
protecția datelor, să fie incluse chiar în textul propunerii. În plus, mai sunt necesare unele clarificări din 
cauza extinderii sferei de aplicare a propunerii la alte amenințări pentru sănătate, în afara bolilor trans
misibile, care nu au făcut obiectul unei proceduri de verificare prealabilă și care nu sunt discutate în cadrul 
orientărilor. 

35. Mai precis, AEPD recomandă că în cadrul propunerii ar trebui: 

— să se prevadă o definiție mai clară a reperării contactelor, în care să fie incluse și scopurile și domeniul 
de aplicare al acestei acțiuni, care ar putea să fie diferite pentru bolile transmisibile și alte amenințări 
pentru sănătate; 

— să se definească mai clar modul în care vor fi motivate persoanele folosite pentru reperarea contactelor, 
ce surse ar putea fi utilizate pentru obținerea datelor de contact și cum vor fi informate aceste persoane 
cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; 

— să se includă criterii care să fie utilizate atunci când se evaluează dacă măsurile de reperare a contactelor 
sunt necesare și proporționale; 

— să se precizeze cel puțin categoriile principale de date care urmează să fie prelucrate în scopul reperării 
contactelor; 

— pentru sistemul de supraveghere ad hoc, să se specifice tipurile de date care urmează să fie prelucrate și să 
se prevadă măsuri pentru minimizarea prelucrării datelor cu caracter personal, de exemplu prin utilizarea 
unor metode adecvate de păstrare a anonimității și prin restricționarea prelucrării, în măsura posibilului, 
la datele agregate;
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( 2 ) Articolul 8 alineatul (2) din propunere. 
( 3 ) Articolul 18 alineatul (6) din propunere.



— să se clarifice relația dintre rețelele de supraveghere ad hoc și EWRS; 

— să se clarifice rolul ECDC în cadrul rețelelor de supraveghere ad hoc; 

— să se clarifice sarcinile și responsabilitățile tuturor părților implicate, în legătură cu protecția datelor, în 
vederea obținerii certitudinii juridice în ceea ce privește controlul; 

— să se stabilească perioadele legale obligatorii de păstrare a datelor, cel puțin în ceea ce privește reperarea 
contactelor; 

— să se includă în articolul 18 o referire mai precisă la cerințele privind securitatea și confidențialitatea 
datelor. 

(Textul integral al prezentului aviz este disponibil în EN, FR și DE pe site-ul AEPD, http://www.edps.europa.eu) 

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor
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