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(Uznesenia, odporúčania a stanoviská)

STANOVISKÁ

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci (KOM(2007) 46 v konečnom znení)

(2007/C 295/01)

EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 286,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä
na jej článok 8,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri
spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov
so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami
a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2),
a najmä na jeho článok 41,

so zreteľom na žiadosť o stanovisko v súlade s článkom 28
ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, ktorá bola prijatá 12.
februára 2007 od Európskej komisie,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

Konzultácia s EDPS

1. V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia č. 45/2001/ES
zaslala Komisia návrh nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného
zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len
„návrh“)na konzultáciu EDPS. Vzhľadom na povinný

charakter článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001
EDPS víta výslovný odkaz na túto konzultáciu v preambule
návrhu, ktorého znenie navrhla Komisia („po porade
s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov“) a ktorý
je zavedeným a štandardizovaným odkazom na stanoviská
EDPS.

2. Ide o prvý prípad, keď sa s EDPS konzultovalo o návrhu
nariadenia v oblasti štatistík Spoločenstva. Viacero aktov
z tejto všeobecnej oblasti sa však prijalo ešte pred vymeno-
vaním EDPS. Toto konzultačné stanovisko je výsledkom
kontaktov medzi sekretariátom EDPS a útvarmi príslušného
DG Komisie (Eurostat), ako aj stretnutia, ktoré sa uskutoč-
nilo v priestoroch Eurostatu v rámci tvorby zoznamu
priorít EDPS na rok 2007.

Návrh vo svojom kontexte

3. Cieľom návrhu je poskytnúť konsolidovaný a pevný základ
pre zbery údajov, ktoré sa už uskutočnili alebo pre ktoré sa
v súčasnosti tvorí metodika alebo ktorých uskutočnenie sa
pripravuje, a to vytvorením základného právneho aktu pre
štatistiky v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. EDPS si uvedomuje, že súčasný
návrh odkazuje na existujúce postupy a plní potrebu práv-
neho základu pre tieto postupy. Oblasti, na ktoré sa návrh
vzťahuje, súvisia s činnosťami a zmenami, ktoré sa vykoná-
vajú spoločne s členskými štátmi v príslušných skupinách
Európskeho štatistického úradu (ďalej len „Eurostat“) alebo,
pokiaľ ide o oblasť verejného zdravia, v príslušných skupi-
nách partnerstva pre štatistiky v oblasti verejného zdravia.
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(1) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.



4. Ako sa uvádza v návrhu, jeho cieľom je vytvoriť rámec pre
všetky súčasné a predvídateľné činnosti týkajúce sa štatistík
v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ktoré vykonáva Európsky štatistický systém (t. j.
Eurostat), národné štatistické úrady a všetky ostatné vnútro-
štátne orgány zodpovedné za poskytovanie oficiálnych štati-
stík v týchto oblastiach. Rozumie sa, že cieľom návrhu nie
je vývoj politiky v týchto dvoch oblastiach, ktoré sa riadia
článkami 152 a 137 zmluvy. V navrhovanom nariadení sa
v prílohách I až V stanovujú všeobecné zásady a opisuje
hlavný obsah zberu údajov pre dotknutých päť oblastí, a to
pre štatistiku zdravotného stavu a zdravotných faktorov,
zdravotnej starostlivosti, príčin úmrtia, pracovných úrazov,
ako aj chorôb z povolania a iných zdravotných problémov
a ochorení súvisiacich s prácou.

5. EDPS poznamenáva, že na vytvorenie osobitných právnych
predpisov v oblasti štatistiky, ktoré by pomocou štatistic-
kého programu Spoločenstva zlepšili kvalitu, porovnateľ-
nosť a dostupnosť údajov o zdravotnom stave, vyzývalo
niekoľko iniciatív (uznesenie Rady, rozhodnutie Rady, ozná-
menie Komisie, akčný plán) (1). EDPS si navyše uvedomuje,
že sa spoločne s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD) a Organizáciou Spojených národov
(prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie –

WHO) nedávno zaviedol spoločný zber štatistických údajov
o systémoch zdravotníckych účtov.

6. Potreba právneho základu vznikla preto, lebo doteraz sa
zber štatistických údajov uskutočňoval na základe „džentl-
menských dohôd“ s členskými štátmi v rámci päťročného
štatistického programu Spoločenstva (od roku 2003 do
roku 2007) a jeho ročných zložiek. V rozhodnutí Európ-
skeho parlamentu a Rady č. 1786/2002/ES z 23. septembra
2002, ktorým sa prijíma akčný program Spoločenstva
v oblasti verejného zdravia (2003 – 2008) (2), sa uvádza, že
v spolupráci s členskými štátmi sa má vypracovať štatistická
časť informačného systému o verejnom zdraví, pričom sa
podľa potreby využije štatistický program Spoločenstva
s cieľom podporiť synergiu a zamedziť duplicite. Predovšet-
kým pri štatistikách v oblasti verejného zdravia sa vývoj
a realizácia v troch zložkách (príčiny úmrtia, zdravotná
starostlivosť a zdravotné zisťovania vo forme rozhovorov,
zdravotné postihnutie a chorobnosť) riadia a organizujú
podľa štruktúry partnerstva Eurostatu spolu s vedúcimi
krajinami a členskými štátmi. Návrh prejavuje veľký záujem
aj o potrebu štatistického informačného systému na vysokej
úrovni na účely posudzovania dosiahnutých výsledkov
v jednotlivých politikách a na rozvoj a monitorovanie
ďalších činností v oblasti verejného zdravia i bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Tento návrh pomôže členským
štátom aj lepším časovým plánovaním a jasnejšími požia-
davkami na potrebné dátové štandardy.

7. EDPS s potešením konštatuje, že Komisia uskutočnila posú-
denie vplyvu, z ktorého vyplynuli rôzne alternatívy
v súvislosti s tvorbou štatistík v oblasti verejného zdravia

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom jej
súčasný návrh nariadenia je jednou z týchto alternatív (3).
EDPS súhlasí aj s tým, že nariadenie je najvhodnejším
právnym nástrojom pre štatistické činnosti, ktoré si vyža-
dujú detailné a jednotné uplatňovanie v celom Spoločen-
stve.

8. Právny základ pre štatistické činnosti na úrovni Spoločen-
stva stanovuje článok 285 Zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva. Tento článok stanovuje požiadavky týkajúce
sa tvorby štatistík Spoločenstva a, ako sa zdôrazňuje v jeho
článku 2, vyžaduje, aby boli „v súlade s požiadavkami nestran-
nosti, spoľahlivosti, objektivity, vedeckej nezávislosti, hospodárnosti
a štatistického utajenia dôverných dát“. Z tohto článku vyplýva,
že opatrenia na tvorbu štatistík sú vo výlučnej právomoci
na úrovni Spoločenstva.

9. Tvorba štatistík Spoločenstva sa riadi pravidlami ustanove-
nými v nariadení Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára
1997 o štatistike Spoločenstva (4) zmenenom a doplnenom
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1882/2003 (5). Dôvernosť štatistických údajov okrem
toho zaručuje nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90
z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov
Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (6)
a nariadenie Komisie č. 831/2002 zo 17. mája 2002,
ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97
o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným
údajom na výskumné účely (7). V návrhu sa navyše odka-
zuje aj na rozhodnutie Komisie 97/281/ES z 21. apríla
1997 o úlohe Eurostatu v súvislosti s tvorbou štatistiky
Spoločenstva (8).

10. EDPS si napokon uvedomuje aj skutočnosť, že Komisia na
jeseň 2007 v súlade s pracovným plánom Komisie predloží
návrh Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatis-
tike (9). Toto nariadenie ovplyvní ochranu práv a slobôd
jednotlivcov z hľadiska spracovania osobných údajov
v oblasti štatistiky. Týmto naradením sa vytvorí a zosúladí
všeobecný právny rámec a vplyv tohto nariadenia na toto
stanovisko nemožno ignorovať. EDPS bude sledovať vývoj
v súvislosti s týmto textom a z pozície svojej konzultačnej
úlohy zaujme na základe svojho zoznamu priorít stano-
visko.
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(1) Vysvetlenie v odôvodneniach návrhu.
(2) Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 1.

(3) Druhou alternatívou bolo pokračovať v tvorbe štatistík v oblasti verej-
ného zdravia a ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pomocou
„džentlmenských dohôd“ s členskými štátmi a treťou a poslednou alter-
natívou bolo vytvoriť a prijať rôzne návrhy nariadení (ES) buď samo-
statne pre štatistiky v oblasti verejného zdravia a v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci alebo samostatne pre každú oblasť
a súvisiaci štatistický nástroj.

(4) Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1.
(6) Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7.
(8) Ú. v. ES L 112, 29.4.1997, s. 56.
(9) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych štatisti-

kách – 2007/ESTAT/023.



11. Okrem toho po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch
Eurostatu, EDPS a Eurostat spoločne preskúmajú spôsob,
akým Eurostat spracúva jednotlivé záznamy na štatistické
účely. Súčasne s týmto preskúmaním sa EDPS vyjadrí
k návrhu nariadenia o európskej štatistike.

Príslušný právny rámec ochrany údajov

12. V odôvodneniach 11 a 12 návrhu sa uvádza, že toto naria-
denie (návrh) zabezpečuje úplné dodržiavanie práva na
ochranu osobných údajov ustanoveného v článku 8 Charty
základných slobôd Európskej únie a že v kontexte naria-
denia sa uplatňuje smernica 95/46/ES a nariadenie ES
č. 45/2001.

13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spraco-
vaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov
(ďalej len „smernica“) a nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 (ďalej len „nariadenie č. 45/2001“)
považujú údaje o zdraví za osobitnú kategóriu údajov,
ktorých spracovanie by malo byť v zásade zakázané. Umož-
ňujú však spracovávať osobné údaje o zdraví z dôvodov
významného verejného záujmu, ak sa zabezpečia dosta-
točné záruky. Podľa návrhu predstavujú významný verejný
záujem „štatistické požiadavky, ktoré vyplývajú z činnosti Spolo-
čenstva v oblasti verejného zdravia, národných stratégií pre rozvoj
vysoko kvalitnej, dostupnej a trvalo udržateľnej zdravotnej staro-
stlivosti a stratégie Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ako aj požiadavky vznikajúce v súvislosti
so štrukturálnymi ukazovateľmi, ukazovateľmi trvalo udržateľného
rozvoja a zdravotnými ukazovateľmi Európskeho spoločenstva
a s inými súbormi ukazovateľov, ktoré je potrebné rozvíjať na
monitorovanie politických činností a stratégií Spoločenstva
a vnútroštátnych politických činností a stratégií v oblastiach verej-
ného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (1). Je
však potrebné zabezpečiť špecifické a vhodné záruky
ochrany základných práv a súkromia jednotlivcov. Komisia
sa nazdáva, že nariadenie (ES) č. 322/97 a nariadenie
(Euratom, EHS) č. 1588/90 poskytujú dostatočné záruky
ochrany jednotlivcov pri tvorbe štatistík Spoločenstva
o verejnom zdraví a ochrane zdravia a bezpečnosti pri
práci.

Ochrana údajov a dôvernosť štatistických údajov

14. V návrhu sa zdôrazňuje, že je potrebné zachovať dôvernosť
štatistických údajov, ktoré získava Eurostat. Túto dôvernosť
údajov je potrebné analyzovať z hľadiska pojmu osobné
údaje vymedzeného v smernici 95/46/ES.

15. Osobné údaje sú v článku 2 písm. a) smernice 95/46/ES
vymedzené takto: „osobné údaje znamenajú akúkoľvek infor-
máciu, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby (‚údajového subjektu‘); identifikovateľná osoba je
osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä
pomocou overenia identifikačného čísla alebo jedného alebo viace-
rých faktorov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, duševnú,
hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu“. V odôvodnení
26 uvedenej smernice sa navyše uvádza: „keďže k určeniu, či
je osoba identifikovateľná, by sa mali vziať do úvahy všetky
prostriedky, u ktorých je primeraná pravdepodobnosť, že ich
využije kontrolór, alebo ľubovoľná iná osoba na identifikáciu prí-
slušnej osoby“. Pracovná skupina článku 29 nedávno vydala
stanovisko (2) k pojmu osobné údaje, v ktorom analyzovala
štyri hlavné zložky jeho vymedzenia („akákoľvek infor-
mácia“, „ktorá sa týka“, „identifikovaná alebo identifikova-
teľná“, „fyzická osoba“).

16. Dôvernosť štatistických údajov je v článku 13 nariadenia
(ES) č. 322/97 vymedzená takto: „Údaje použité vnútroštát-
nymi orgánmi a orgánom Spoločenstva pre vypracovávanie štati-
stiky spoločenstva sú dôverné, ak umožňujú priamu alebo
nepriamu identifikáciu štatistických jednotiek, a týmto sprístup-
ňujú individuálne údaje. Pri rozhodovaní o tom, či možno štati-
stickú jednotku (3) považovať za identifikovateľnú, sa zohľadnia
všetky prostriedky, ktorých použitie k identifikácii uvedenej štati-
stickej jednotky treťou osobou možno rozumne predpokladať.
Údaje získané z verejne prístupných zdrojov, ktoré podľa vnútro-
štátnych právnych predpisov sú a zostávajú prístupné verejnosti u
vnútroštátnych orgánov, sa odchylne od odseku 1 nepovažujú za
dôverné.“ V oblasti ochrany dôvernosti sa uplatňuje pojem
rozumnosti. Znamená to, že hoci je potrebné prijať všetky
rozumné opatrenia na ochranu pred prezradením, abso-
lútna ochrana údajov by prakticky znemožnila tvorbu
akýchkoľvek štatistík.

17. Znenie uvedených dvoch vymedzení pojmov je však do
určitej miery podobné, obsahuje totiž podobné výrazy.
EDPS považuje za jednoznačné, že pri tvorbe článku 13
nariadenia (ES) č. 322/97 sa prihliadalo na smernicu
95/46/ES. Je však taktiež potrebné poznamenať, že tieto
(do určitej miery) podobné vymedzenia sa vzťahujú na dva
rôzne pojmy, ktoré by sa nemali zamieňať, a to na jednej
strane „dôvernosť“ a na strane druhej „osobné údaje“. Naprí-
klad vymedzenie pojmu dôvernosť sa týka aj právnických
osôb, zatiaľ čo pojem osobné údaje sa vzťahuje výlučne na
fyzické osoby. Vymedzenie pojmu dôvernosť navyše na
rozdiel od pojmu osobné údaje ustanovuje výnimku pre
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(1) Odôvodnenie 12 návrhu.

(2) Pracovná skupina článku 29, stanovisko č. 4/2007 k pojmu osobné
údaje, prijaté 20. júna 2007, k dispozícii na internetovej stránke
pracovnej skupiny.

(3) Štatistická jednotka je vymedzená v nariadení (ES) č. 1588/90 ako
základná jednotka prenosu štatistických údajov ŠÚES (t. j. Eurostatu).



údaje získané zo zdrojov, ktoré sú a zostávajú prístupné
verejnosti. Preto možno niektoré údaje, ktoré sa už
zo štatistického hľadiska nepovažujú za dôverné, stále pova-
žovať z hľadiska ochrany údajov za osobné údaje.

18. K rovnakej analýze došlo pri pojme anonymita. Hoci
z hľadiska ochrany údajov pojem anonymita zahŕňa údaje,
ktoré už nie sú identifikovateľné, (pozri odôvodnenie 26
príslušnej smernice), zo štatistického hľadiska sú anonym-
nými údajmi také údaje, ktoré nemožno žiadnym
spôsobom priamo identifikovať. Z tohto vymedzenia
vyplýva, že napriek nepriamej identifikácii zostávajú údaje
zo štatistického hľadiska anonymnými.

19. EDPS si navyše uvedomuje, že spracovávané štatistické
údaje sú zväčša nepriamo identifikovateľné. Preto je dôle-
žité, aby sa v usmerneniach a metodikách, ktoré vytvára
Eurostat na účely ochrany dôverných údajov, výslovne
uviedlo, že sa postupuje z hľadiska ochrany údajov. Podľa
názoru EDPS je preto v záujme zabránenia prípadným
nedorozumeniam pri používaní týchto pojmov potrebné,
aby sa vždy jasne a presne vymedzil kontext a právny
rámec ich použitia.

20. Je to dôležité aj preto, že súčasný právny rámec umožňuje
prístup k anonymizovaným mikroúdajom, ktoré sú k dispo-
zícii v Eurostate, iba na vedecké účely. Poskytovanie
súborov údajov výskumným pracovníkom upravujú naria-
denia Komisie (ES) č. 831/2002 (1) a (ES) č. 1104/2006 (2).
Podľa tohto textu je prístupom k dôverným údajom buď
prístup v priestoroch orgánu Spoločenstva alebo zverej-
nenie anonymizovaných mikroúdajov. Zo štatistického
hľadiska by teda tieto anonymizované údaje mohli stále
umožňovať nepriamu identifikáciu štatistických jednotiek.
V tomto prípade by bol akýkoľvek prenos údajov súvisia-
cich s identifikovateľnými osobami na vedecké účely
prenosom osobných údajov, a preto by mal byť v súlade
s príslušnými článkami smernice 95/46/ES o prenose
údajov.

Prenos, šírenie a uverejňovanie štatistických údajov

21. Z hľadiska ochrany údajov je najdôležitejšou časťou návrhu
článok 6. Uvádza sa v ňom, že členské štáty zašlú mikroú-
daje alebo, v závislosti od príslušnej oblasti a témy, súhrnné
údaje vrátane dôverných údajov vymedzených v článku 13
nariadenia (ES) č. 322/97 a metaúdaje, ktoré sa požadujú

v tomto nariadení a jeho vykonávacích opatreniach, Komisii
(Eurostatu) v súlade s existujúcimi ustanoveniami Spoločen-
stva o prenose dôverných štatistických údajov.

22. Návrh sa teda venuje prenosu špecifických kategórií údajov
súvisiacich so zdravím z členských štátov do Eurostatu. Ide
o tri kategórie údajov: mikroúdaje, súhrnné údaje
a metaúdaje. Zo štatistického hľadiska sú mikroúdaje jedno-
tlivé štatistické záznamy, ktoré súvisia s konkrétnymi jedno-
tlivými štatistickými jednotkami. V príručke „ochrany
dôverných údajov v Eurostate“ (3) sa uvádza, že čoraz väčší
počet útvarov Eurostatu pracuje s mikroúdajmi, ktoré sa
delia do dvoch podkategórií:

a) priamo identifikovateľné mikroúdaje, ako napríklad
meno a/alebo adresa a/alebo iný verejne známy alebo
dostupný identifikátor – ako napríklad identifikačné
číslo, ktoré umožňujú priradiť záznam s mikroúdajom
k nejakej osobe. Národné štatistické úrady väčšinou
priame identifikátory z mikroúdajov zasielaných Euro-
statu odstraňujú;

b) nepriamo identifikovateľné mikroúdaje, ktoré neobsa-
hujú priamo identifikujúce informácie, ale obsahujú
dostatok informácií na (primerane spoľahlivú) identifi-
káciu štatistickej jednotky pri vynaložení únosného
množstva času, peňazí a úsilia.

EDPS sa nazdáva, že mikroúdaje sú údajmi, ktoré obsahujú
osobné údaje s väčšou pravdepodobnosťou než metaúdaje
alebo súhrnné údaje.

23. Metaúdaje a súhrnné údaje zvyčajne poskytujú menej príle-
žitostí na identifikáciu štatistickej jednotky. Metaúdaje
opisujú skôr kontext, v ktorom sa údaje zhromažďujú
a využívajú na štatistické účely, a súhrnné údaje sa zvyčajne
týkajú širokých tried, skupín alebo kategórií, a preto
nemožno zistiť vlastnosti jednotlivcov v rámci týchto tried,
skupín alebo kategórií. V závislosti od dotknutej oblasti
a témy zvyčajne nejde o osobné údaje.

24. Pokiaľ ide mikroúdaje, na ktoré sa vzťahuje návrh, článok 1
opisuje predmet návrhu. V článku sa uvádza, že štatistiky je
potrebné poskytovať „vo forme minimálneho súboru
údajov“, a podrobnejšie informácie sa nachádzajú v piatich
prílohách k návrhu (ako sa zdôrazňuje v článku 2 návrhu).
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(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa
vykonáva nariadenie Rady (ES) č.322/97 o štatistike Spoločenstva
so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1104/2006 z 18. júla 2006, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 831/2002 vykonávajúce nariadenie Rady
(ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup
k dôverným údajom na výskumné účely. (3) Príručka ochrany dôverných údajov v Eurostate, december 2004.



Tieto prílohy sa vzťahujú na rôzne oblasti, v ktorých má
Eurostat v úmysle požadovať od členských štátov poskyto-
vanie štatistík a vytvorenie minimálneho súboru údajov,
ktoré sú potrebné na činnosť Spoločenstva v oblasti verej-
ného zdravia. Podľa analýzy príloh zo strany EDPS môže
vytváranie požadovaného minimálneho súboru údajov
zahŕňať spracovanie osobných údajov. Pokiaľ ide
o spracovanie týchto údajov, ktoré poskytujú členské štáty
Eurostatu, dôležité je aj posúdenie uplatniteľnosti nariadenia
č. 45/2001. Počas spoločného preskúmania, ktoré usku-
toční EDPS s útvarmi Eurostatu, sa hĺbkovo zanalyzuje
minimálny súbor údajov potrebný pre jednotlivé operácie
spracovania a zanalyzujú sa aj operácie spracovania vykoná-
vané v Eurostate, aby sa zistilo, či je potrebné, aby niektoré
hlásenia prechádzali predbežnou kontrolou (pozri body 27
a 28). Týmto preskúmaním by sa malo zabezpečiť aj uplat-
ňovanie dostatočných záruk pri využívaní údajov.

25. Pokiaľ ide o prenos údajov, EDPS chce zdôrazniť, že
akýkoľvek prenos osobných údajov z Eurostatu mimo
Európsku úniu by mal byť v súlade s príslušnými ustanove-
niami nariadenia (ES) č. 45/2001 o prenose údajov do
tretích krajín (článok 9). V odôvodnení 8 návrhu sa vyzdvi-
huje spolupráca Eurostatu s Organizáciou Spojených
národov (prostredníctvom WHO a Medzinárodnej organi-
zácie práce – ILO), ako aj s OECD. Zdôrazňuje sa aj skutoč-
nosť, že nedávno sa v spolupráci s OECD a WHO zaviedol
spoločný zber štatistických údajov o systémoch zdravotníc-
kych účtov. EDPS takúto spoluprácu víta, keď má formu
spolupráce na metódach práce a metodike v určitých oblas-
tiach, avšak zdôrazňuje, že ak zahŕňa prenos štatistických
údajov, ktoré možno považovať za osobné údaje, malo by
sa postupovať v súlade s podmienkami stanovenými
v nariadení.

26. Pokiaľ ide o dobu uchovávania na štatistické účely, prvý
zber údajov o zdravotných faktoroch uskutočnil Eurostat
pred viac ako 10 rokmi. V článku 4 písm. e) nariadenia (ES)
č. 45/2001 sa uvádza, že: „osobné údaje musia byť uchované
vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, po
obdobie nie dlhšie ako nevyhnutné na účely, na ktoré boli zozbie-
rané alebo na ktoré boli ďalej spracované. Inštitúcia alebo orgán
spoločenstva stanoví, že osobné údaje, ktoré sa majú uchovávať
dlhšie obdobie na dejepisné, štatistické alebo vedecké účely, sa
majú uchovať v anonymnej forme, alebo ak to nie je možné, iba
so zakódovanou totožnosťou dotknutej osoby. Údaje sa v žiadnom
prípade nepoužijú na iné ako dejepisné, štatistické alebo vedecké
účely.“ EDPS chápe, že uchovávanie štatistických informácií
je výhodné a potrebné, pretože štatistická metodika sa
vyvíja a umožňuje vykonávať výskum založený na dlhších
obdobiach. V návrhu nie je stanovené všeobecné obme-
dzenie doby uchovávania údajov Eurostatom. EDPS sa

nazdáva, že štandard ochrany dôverných údajov je
v Eurostate vysoký a že ochrana mikroúdajov je zabezpe-
čená. Tým však nie je dotknutá žiadna analýza vykonaná
počas predbežnej kontroly, pri ktorej môže EDPS odhaliť
nedostatky. Takéto hodnotenie by sa preto malo vykonávať
pri každom jednotlivom prípade.

Predbežná kontrola

27. Ako sa už zdôraznilo, v návrhu sa uvádza, že členské štáty
zhromažďujú údaje o verejnom zdraví a ochrane zdravia
a bezpečnosti pri práci. Zdroje sú teda vnútroštátne.
V kontexte návrhu budú preto údaje zvyčajne spracovávať
príslušné vnútroštátne orgány, a preto budú patriť do
pôsobnosti vnútroštátnych zákonov, ktorými sa vykonáva
smernica 95/46/ES. Eurostat však bude tieto údaje ďalej
spracovávať. Na toto spracovanie sa bude vzťahovať naria-
denie (ES) č. 45/2001. Súčasný právny rámec ochrany
údajov preto poskytuje harmonizovanú ochranu v celej EÚ.

28. V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť článok 27 ods. 1
nariadenia (ES) č. 45/2001. Podľa neho podliehajú operácie
spracovania, ktoré môžu z dôvodov svojej povahy, rozsahu
alebo účelu predstavovať špecifické riziko pre práva
a slobody dotknutých osôb, predbežnej kontrole zo strany
EDPS. Článok 27 ods. 2 nariadenia obsahuje zoznam
operácií spracovania, ktoré môžu predstavovať špecifické
riziko v uvedenom zmysle, medzi inými osobné údaje týka-
júce sa zdravia [článok 27 ods. 2 písm. a)]. Pokiaľ môžu
byť mikroúdaje osobnými údajmi súvisiacimi so zdravím,
ich spracovanie bude podliehať predbežnej kontrole
zo strany EDPS. Ak sa ich spracovanie už začalo, predbežná
kontrola sa môže vykonať aj následne.

Záver

EDPS víta návrh nariadenia o štatistikách Spoločenstva
v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Toto nariadenie poskytne pevný základ existujúcim
postupom zhromažďovania a vyhodnocovania štatistických
údajov Spoločenstva. V konečnom dôsledku povedie k tvorbe
zmysluplných štatistík v danej oblasti.

EDPS by však chcel zdôrazniť tieto skutočnosti:

— usmernenia a metodika, ktoré sa tvoria na základe naria-
denia, by malizohľadniť a v prípade potreby konkrétnym
spôsobom riešiť rozdiely medzi ochranou údajov
a dôvernosťou štatistických údajov, ako aj pojmy špecifické
pre jednotlivé oblasti,

— ak sa uvažuje o prenose osobných údajov do tretích krajín,
mal by byť v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 45/2001,
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— doby uchovávania štatistických údajov sa stanovujú na
základe ustálených noriem dôvernosti. Týmito normami nie
sú dotknuté analýzy, ktoré by sa mali vykonávať podľa
jednotlivých prípadov,

— malo by sa uskutočniť spoločné preskúmanie procesov, ktoré
uplatňuje Eurostat pri spracovávaní jednotlivých záznamov
na štatistické účely; môže viesť k potrebe predbežnej
kontroly. Toto spoločné preskúmanie by malo pozostávať
z analýzy minimálneho súboru údajov potrebného pri

jednotlivých operáciách spracovania a analýzy operácií spra-
covania, ktoré sa uskutočňujú v Eurostate.

V Bruseli 5. septembra 2007

Peter HUSTINX

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
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