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Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor,
võttes arvesse 23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset
isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba
liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ)
artikli 42 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingut, eriti selle XI lisa ja protokolli nr 37, mida
on muudetud EMP ühiskomitee 6. juuli 2018. aasta otsusega nr 154/2018,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE ÜHISARVAMUSE

1 TAUST
1. E-tervise võrgustik on vabatahtlik võrgustik, mis ühendab e-tervise eest vastutavaid liikmesriikide
määratud asutusi. Võrgustik on sätestatud direktiivi 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohaldamise kohta
piiriüleses tervishoius) artiklis 14 1 . Euroopa Komisjoni rakendusotsuses 2011/890/EL sätestatakse
eeskirjad e-tervise võrgustiku loomiseks, haldamiseks ja toimimiseks 2 . Muu hulgas on e-tervise
võrgustiku üks peamisi eesmärke parandada riiklike digitaalsete tervishoiusüsteemide
koostalitlusvõimet digiretseptides 3 , patsientide andmekaartides 4 ja digitaalsetes terviselugudes
sisalduvate patsiendiandmete vahetamisel. Selles raamistikus ja sellise koostalitlusvõime
hõlbustamiseks on e-tervise võrgustik ja komisjon välja töötanud IT-vahendi, nimelt e-tervise
digitaalteenuse taristu (edaspidi „eHDSI“), et vahetada terviseandmeid Euroopa ühendamise rahastu
programmi5 raames, mille on samuti välja töötanud komisjon.
2. Komisjon rõhutas oma 25. aprilli 2018. aasta teatises 6 vajadust selgitada eHDSI toimimist ning
e-tervise võrgustiku rolli selle juhtimisel. Komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega tunnistatakse
kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2011/890/EL, eesmärk on selgitada e-tervise võrgustiku rolli
e-tervise digitaalteenuse taristu juhtimisel ning andmekaitseaspekte kooskõlas isikuandmete kaitse
üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“)7 ja määrusega (EL) 2018/1725,

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta
piiriüleses tervishoius (ELT L 88/45).
2
Komisjoni 22. detsembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/890/EL, milles sätestatakse eeskirjad e-tervise eest
vastutatavate riiklike asutuste võrgustiku loomiseks, haldamiseks ja toimimiseks (ELT L 344/48, 28.12.2011).
3
Digiretseptid on elektrooniliselt väljastatavad ja edastatavad retseptid.
4
Patsientide andmekaardid võimaldavad jagada ühest riigist pärit patsiendi terviseseisundi ja anamneesi teavet
teise riigi tervishoiutöötajaga.
5
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa
ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ)
nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013).
6
Komisjoni teatis tervise- ja hooldusvaldkonna digiteerimise võimaldamise kohta digitaalsel ühtsel turul:
kodanike võimestamine ja tervema ühiskonna loomine (SWD(2018) 126 final, lk 7).
7
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), ELT L 119/1, 4.5.2016).
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mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja
asutustes (edaspidi „määrus (EL) 2018/1725“).8

2 ARVAMUSE KOHALDAMISALA
3. Euroopa Komisjon (tervise ja toiduohutuse peadirektoraat, SANTE) esitas 13. mail 2019 Euroopa
Andmekaitsenõukogule ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ühisarvamuse taotluse vastavalt
määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikele 2 rakendusotsuse eelnõu andmekaitseaspektide kohta.
Euroopa Komisjon esitas nimelt kolm konkreetset küsimust.
i.

Kas sel konkreetsel juhul tuleks pidada isikuandmete töötlemiseks turvalise ja krüpteeritud
ühendusega TESTA-ng-eravõrgu kättesaadavaks tegemist ja hooldamist eesmärgiga edastada
patsientide isikuandmeid ühest liikmesriigist teise?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:
ii.

Kas on õige pidada kahte järgmist töötlemistoimingut eraldi toiminguteks, millel võivad olla
erinevad vastutavad töötlejad?
o

o
iii.

E-tervise riiklike kontaktpunktide töötajate isikuandmete töötlemine eesmärgiga
hallata nende juurdepääsuõigusi eHDSI põhiteenustele (vt asjakohaste
töötlemistoimingute kirjeldust VII–IX lisas);
patsientide isikuandmete töötlemine nende ühest liikmesriigist teise saatmiseks.

Arvestades, et liikmesriike peetakse eHDSI-s patsiendiandmete töötlemise kaasvastutavateks
töötlejateks, nagu kinnitas artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühm oma arvamuses (vt
V lisa lk 2), kas on õige käesoleva märkuse taustteabes selgitatu kohaselt pidada komisjoni
isikuandmete töötlejaks seoses patsiendiandmete töötlemisega eHDSI-s?

4. Euroopa Andmekaitsenõukogul ja Euroopa Andmekaitseinspektoril on olnud erinevatel ajahetkedel
võimalus käsitleda eri aspekte seoses isikuandmete töötlemisega e-tervise võrgustikus ja eHDSI-s.
Pärast e-tervise võrgustikult taotluse saamist 2017. aasta juunis on Euroopa Andmekaitsenõukogul,
kes oli sel ajal veel artikli 29 alusel asutatud töörühm (edaspidi „artikli 29 töörühm“), olnud võimalus
hinnata e-tervise riiklike kontaktpunktide eest vastutavate riiklike asutuste või organisatsioonide
vahelist lepingut 9 piiriülestes e-tervise teabeteenustes osalemiseks vajalike kriteeriumide kohta. 10
2018. aasta aprillis avaldati kiri soovitustega, milles käsitleti selliseid teemasid nagu seaduslikkus ja

8

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist,
ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295/39,
21.11.2018).
9
E-tervise riiklikud kontaktpunktid on organisatsioonilised ja tehnilised võrguväravad liikmesriikide
vastutusalasse kuuluvate piiriüleste e-tervise teabeteenuste osutamiseks.
10
Vt e-tervise riiklike kontaktpunktide eest vastutavate riiklike asutuste või riiklike organisatsioonide vahelist
leping piiriülestes e-tervise teabeteenustes osalemiseks vajalike kriteeriumide kohta, mis on kättesaadav
aadressil: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20170509_co06_en.pdf
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kaasvastutav töötlemine. 11 Samas avaldas Euroopa Andmekaitseinspektor rakendusotsuse eelnõu
talitustevahelise konsultatsiooni käigus hiljuti mitu mitteametlikku märkust, mis saadeti eelmise aasta
(2018) detsembris komisjonile.12 Arvestades, varasemad hindamised käsitlesid eHDSI eri aspekte ja et
isikuandmete töötlemisega asjaomases süsteemis kaasnevad organisatsioonilisest ja tehnilisest
aspektist teatavad eripärad, on mõlemad organid otsustanud käsitleda ainult komisjoni tõstatatud
kolme küsimust. Seega ei tähenda käesolevas ühisarvamuses viidete puudumine kõnealuses
süsteemis isikuandmete töötlemise muudele aspektidele kummagi organi poolt ei heakskiitu ega
taunivat hoiakut.
5. Lisaks soovivad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutada, et
käesolevas arvamuses käsitletakse ainult ja eranditult neid küsimusi, mis Euroopa Komisjon tõstatas
oma konsultatsiooni käigus, ning see ei ole ammendav hinnang eHDSI-sisestele töötlemistoimingutele.
See ei piira Euroopa Andmekaitseinspektori, Euroopa Andmekaitsenõukogu ega riiklike
järelevalveasutuste tehtavaid täiendavaid hindamisi.
6. Lisaks soovivad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor rõhutada, et
Euroopa Andmekaitseinspektor on endiselt üksus, kes vastutab ELi institutsioonide, organite, asutuste
ja ametite järelevalve eest seoses isikuandmete töötlemisega nende volituste raames, nagu on ette
nähtud määrusega (EL) 2018/1725.13 Seetõttu tuleks kõik taotlused seoses määruse (EL) 2018/1725
sätete järgimise või rakendamisega saata eelkõige Euroopa Andmekaitseinspektorile. Samas on
riiklikud andmekaitseasutused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele täielikult vastutavad
järelevalve eest seoses eHDSI-s isikuandmete töötlemisega e-tervise võrgustikku kuuluvate ja
platvormi kasutavate liikmesriikide riiklike kontaktpunktide poolt.
7. Lõpuks soovivad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor juhtida
tähelepanu sellele, et käesoleva ühisarvamuse raames tehtud hinnang põhineb üksnes Euroopa
Komisjoni esitatud dokumentidel ning tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi poolt nõudmisel
esitatud täiendavatel selgitustel.

3 HINNANG
i.

Kas sel konkreetsel juhul tuleks pidada isikuandmete töötlemiseks turvalise ja krüpteeritud
ühendusega TESTA-ng-eravõrgu kättesaadavaks tegemist ja hooldamist eesmärgiga
edastada patsientide isikuandmeid ühest liikmesriigist teise?

8. Mõiste „isikuandmete töötlemine“ tähendab nii isikuandmete kaitse üldmääruses kui ka määruses
(EL) 2018/1725 järgmist: „isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või
automatiseerimata toiming või toimingute kogum, näiteks kogumine, dokumenteerimine,
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine,
lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel

11

Artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma kiri e-tervise võrgustikule on kättesaadav aadressil:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=52057
12
Euroopa Andmekaitseinspektori mitteametlikud märkused komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega
tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2011/890/EL, milles sätestatakse eeskirjad e-tervise eest
vastutatavate riiklike asutuste võrgustiku loomiseks, haldamiseks ja toimimiseks (12. detsember 2018).
13
Vt määruse (EL) 2018/1725 artikkel 52.
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avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine“. 14 Vastavalt
Euroopa Komisjoni taotluses, sealhulgas rakendusotsuse eelnõus esitatud teabele võimaldab eHDSI
süsteem vahetada riiklike kontaktpunktide vahel Euroopa patsientide elektroonilisi terviseandmeid,
eelkõige digiretsepte ja patsientide ravidokumentide toimikuid, kasutades selleks komisjoni loodud
turvalist eravõrku (edaspidi „TESTA“). 15 Seega, kui isikuandmed tehakse kättesaadavaks eravõrgu
kaudu, siis tulemusena töödeldakse neid, sõltumata asjaolust, kas komisjonil võib olla sellele
juurdepääs või mitte, ega sellest, kas nende edastamiseks on võetud piisavaid kaitsemeetmeid
(nt turvaline ja krüpteeritud ühendus).
9. Siinkohal on asjakohane käsitleda komisjoni nimetatud eravõrgu ühenduse krüpteerimise küsimust.
Krüpteerimine on üldtuntud tehnika, mida kasutatakse, et kaitsta edastatud teabe ning seega sellega
seotud isikuandmete konfidentsiaalsust. ELi õigusraamistik kohustab isikuandmeid turvama 16 ,
rakendades riskipõhise lähenemisviisi alusel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.
Määruse (EL) 2018/1725 artikli 33 lõike 1 punktis c osutatud krüpteerimistehnikate rakendamine
hõlmab isikuandmeid sisaldava teabe kodeerimist nii, et sellele pääsevad juurde ainult volitatud
isikud. Lisaks ei mõjuta see asjaolu, et isikuandmed on isegi krüpteerituna isikuandmed.
ii.

Kas on õige pidada kahte järgmist töötlemistoimingut eraldi toiminguteks, millel võivad
olla erinevad vastutavad töötlejad?
a. E-tervise riiklike kontaktpunktide töötajate isikuandmete töötlemine eesmärgiga
hallata nende juurdepääsuõigusi eHDSI põhiteenustele;
b. patsientide isikuandmete töötlemine nende ühest liikmesriigist teise saatmiseks.

10. Komisjoni esitatud küsimusele asjakohaselt vastamiseks on vaja määratleda kaks eri stsenaariumi
ja analüüsida, kas tegemist on kahe eraldi töötlemistoiminguga, või tuleks neid vastupidi pidada üheks
toimingute kogumiks.
11. Seoses esimese töötlemistoiminguga tuleb analüüsida eHDSI põhiteenustele juurdepääsuõiguste
haldamise eesmärki. Esiteks tuleb selgitada „põhiteenuste“ mõistet. Määruse (EL) nr 283/2014
kohaselt on põhiteenused „digiteenuste taristute kesksed teljed, mille eesmärk on tagada kogu
Euroopas ühenduvus, juurdepääs ja koosvõime“ 17 . Komisjon pakub eHDSI põhiteenuseid 18 ja need
hõlmavad konfigureerimisteenuseid ja keskset terminoloogiaserverit. Konfigureerimisteenuseid
kasutab iga e-tervise riikliku kontaktpunkti (edaspidi „kontaktpunkt“) võrguvärav, et avaldada ja
säilitada tehnilisi üksikasju ja konfiguratsiooniandmeid. Spetsifikatsiooni alusel ei säilitata, edastata
ega töödelda selle kaudu isikuandmeid. Keskset terminoloogiaserverit kasutatakse tervisekoodide
süsteemide ja liikmesriikide meditsiiniliste terminite tõlgete salvestamiseks. Liikmesriikide asutuste
poolt nimetatud semantikaekspertidel on komisjonile esitatud taotluse korral juurdepääs kesksele
terminiserverile, kuid neil puudub juurdepääs patsientide isikuandmetele. Samuti antakse

14

Vt määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 lõige 3 ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 lõige 2.
Vt taotluse kirjas esitatud teave; vt rakendusotsuse eelnõu põhjendustes 5, 6 ja 7 esitatud teave. NB!
Nummerdus võib muutuda dokumendi vastuvõetud versioonis.
16
Vt määruse (EL) 2018/1725 artikkel 33 ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 32.
17
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 283/2014 (milles käsitletakse
üleeuroopalisi telekommunikatsioonitaristu valdkonna võrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse
kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ) artikli 2 lõike 1 punkt d.
18
eHDSI juhtimismudel Euroopa ühendamise rahastu rahastamise ajal, mille võttis vastu e-tervise võrgustik
21. novembril 2016, lk 11.
15
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juurdepääsuõigused ka liikmesriikide poolt nimetatud ekspertidele seoses eHDSI katseplatvormiga,
mis on vahend kasutajate registreerimiseks eHDSI katsesündmustele 19 ja neile juurdepääsu
võimaldamiseks eHDSI ArtDecor-platvormi piiratud alale, mis toetab vormide ja liikmesriikide vahel
ühiselt kokkulepitud vormingute loomist ja säilitamist. Kokkuvõttes näib esitatud dokumentide
kohaselt, et kontaktpunkti töötajate isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgiga võimaldada eHDSI
põhiteenuste raames kasutajakontode haldamist ja autoriseerimismehhanismi kasutamist.
12. Komisjoni esitatud dokumentide kohaselt on patsientide isikuandmete töötlemisega seoses
praegu kaks kasutusala: digiretseptid ja elektroonilised patsientide andmekaardid. Seega hõlmavad
sellel juhul töödeldud isikuandmed patsientide terviseandmeid. Sellise töötlemise eesmärk on
sätestatud riiklike asutuste vahelises lepingus piiriülestes e-tervise teabeteenustes osalemise
kriteeriumide kohta (edaspidi „leping“) järgmiselt: „saavutada kõrgetasemeline usaldusväärsus ja
turvalisus, tõhustada tervishoiuteenuste osutamise järjepidevust ning tagada juurdepääs ohututele ja
kvaliteetsetele kaitsemeetmetele“ ning „piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise järjepidevuse
tagamine“.20 See eesmärk on ette nähtud direktiivi 2011/24/EL artikli 14 lõikes 2. Seetõttu tuleneb
esitatud dokumentidest, et patsientide isikuandmete töötlemise eesmärk on tõhustada piiriüleste
tervishoiuteenuste osutamise järjepidevust ja see tagada.
13. Kooskõlas kättesaadavaks tehtud teabega ja pärast analüüsi ilmneb, et kahte eespool kirjeldatud
töötlemistoimingut saaks tegelikult pidada eraldiseisvaks, sest nende eesmärgid on selgelt erinevad.
See võib põhjustada seotud osaliste vastutusalade erinevat jaotamist.
iii.

Arvestades, et liikmesriike peetakse eHDSI-s patsiendiandmete töötlemise
kaasvastutavateks töötlejateks, nagu kinnitas artikli 29 alusel asutatud andmekaitse
töörühm oma arvamuses (vt V lisa lk 2) 21 , kas on õige käesoleva märkuse taustteabes
selgitatu kohaselt pidada komisjoni isikuandmete töötlejaks seoses patsiendiandmete
töötlemisega eHDSI-s?

14. Sellele küsimusele vastamiseks tuleb analüüsida komisjoni tegelikku rolli patsiendiandmete
töötlemisel eHDSI-s. Nagu märgib artikli 29 töörühm oma arvamuses 1/2010 mõistete „vastutav
töötleja“ ja „volitatud töötleja“ kohta, „ei tulene volitatud töötleja roll andmeid töötleva üksuse
olemusest, vaid selle konkreetsest tegevusest konkreetses kontekstis 22 .“ Lisaks sellele märgitakse
arvamuses, et kui on vaja hinnata eesmärkide ja vahendite kindlaksmääramist, et omistada andmete
vastutava töötleja roll, siis „kuigi töötlemise eesmärgi kindlaksmääramine tähendaks igal juhul
kvalifitseerumist vastutava töötlejana, tähendaks vahendite kindlaksmääramine seda üksnes juhul, kui

19

eHDSI katseplatvormi andmekaitse protokolli kavand.
E-tervise riiklike kontaktpunktide eest vastutavate riiklike asutuste või riiklike organisatsioonide vahelise
lepingu (seoses piiriülestes e-tervise teabeteenustes osalemiseks vajalike kriteeriumidega) klausli I.1 lõiked 1
ja 4.
21
NB! Kuigi Euroopa Andmekaitsenõukogu ei ole oma kirjas, milles hinnatakse 10. joonealuses märkuses
nimetatud lepingut, sõnaselgelt kinnitanud kaasvastutuse olemasolu, on ta märkinud järgmist: „Töörühm
tunnistab, et sellesse protsessi on kaasatud nii kindlustajariik [...] kui ka ravi osutav liikmesriik [...], ning nad
jagavad seetõttu vastutust tagada üksikisiku eraelu puutumatuse põhiõiguse kaitse vastavalt asjakohasele
andmekaitsealastele õigusaktidele.“
22
WP 169 „Arvamus 1/2010 mõistete „vastutav töötleja“ ja „volitatud töötleja“ kohta“, lk 25. NB! Seda arvamust
vaadatakse praegu läbi.
20
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kindlaksmääramine puudutab vahendite sisulisi elemente. Seetõttu on täiesti võimalik, et tehnilised ja
korralduslikud vahendid määrab ainuisikuliselt kindlaks andmete volitatud töötleja“23.
15. E-tervise võrgustiku vabatahtlikud liikmed leppisid eHDSI süsteemi kasutamise otsuse kokku
lepingus, osana direktiivi 2011/24/EL artikli 14 lõikes 2 ette nähtud e-tervise võrgustiku eesmärkidest.
Sellega seoses tuleb märkida, et vahetatavate andmete tüübi osas, mis on artikli 29 töörühma kohaselt
vahendite sisuline element, tegi e-tervise võrgustik otsuse selleks vastuvõetud suunistes. E-tervise
võrgustik peab määrama eHDSI prioriteedid ja kontrollima selle toiminguid, vastutades ka eHDSI
käitamise suuniste ja kasutatavate standardite strateegia üle otsustamise eest 24 . Lisaks võib see
vastavalt rakendusotsuse eelnõu 25 artiklile 4 anda juhiseid eHDSI turvalisuse kohta ja hõlbustada
paremat koostalitlusvõimet, leppides kokku, mis nõudeid, spetsifikatsioone ja standardeid tuleks
kasutada, et saavutada riiklike digitaalsete tervishoiusüsteemide vaheline tehniline, semantiline ja
organisatsiooniline koostalitlusvõime.
16. Sellega seoses on rakendusotsuse eelnõu artiklis 6 sätestatud, et komisjon toetab liikmesriikide
esindajatest koosnevat e-tervise võrgustikku seoses artiklis 4 nimetatud ülesannetega. 26 Artikli 29
töörühm tunnistas 11. aprilli 2018. aasta lepingut hindavas kirjas ka seda, et tervishoiuandmete
edastamiseks ette nähtud võrgutaristu tagajana on komisjon „teataval määral kaasatud“
isikuandmete töötlemisse, „samuti seoses turbe- ja teabevahetusstandardite määratlemisega“. 27
Lisaks vastutab komisjon eHDSI põhiteenuste arendamise ja hooldamise eest. Rakendusotsuse eelnõu
artikli 6 kohaselt hõlmab see muu hulgas „eHDSI põhiteenustega seotud asjakohaste tehniliste ja
korralduslike meetmete väljatöötamist“. Seega vastutab komisjon DSI tarkvara ja teenuste28 tehnilise
projekteerimise ja programmeerimise, sealhulgas eravõrgu TESTA-ng-eravõrgu tagamise eest. Nagu
eespool kirjeldatud, edastatakse isikute terviseandmed TESTA-ng-eravõrgu kaudu ühest
kontaktpunktist teise krüpteeritud kanali kaudu, mis on täiendava kaitsemeetmena loodud mõlema
kontaktpunkti vahel. Krüpteeritud kanal seadistatakse tehniliselt, mis tagab, et komisjonil puudub
juurdepääs selges tekstis isikuandmetele.29
17. Seetõttu näib käesoleval juhul ja esitatud dokumentide põhjal, et kuigi komisjon osaleb mõnes
tehniliste ja korralduslike lahenduste ning süsteemide turvaelementide väljatöötamise protsessis, ei
ole tal otsustusõigust selle töötlemistoimingu eesmärgi või sisuliste vahendite määratlemisel. Seega,
nagu Euroopa Andmekaitseinspektor märgib ka oma 2018. aasta detsembri mitteametlikes
märkustes30, võttes arvesse taristu eesmärkide ja vahendite määratlemisega seotud õigusraamistikku
ning komisjoni ülesannete rangeid piiranguid, et tagada eHDSI põhiteenuste turvalisus, leiavad
Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor, et selles konkreetses olukorras ja

23

WP 169 „Arvamus 1/2010 mõistete „vastutav töötleja“ ja „volitatud töötleja“ kohta“, lk 14. NB! Seda arvamust
vaadatakse praegu läbi.
24
eHDSI juhtimismudel Euroopa ühendamise rahastu rahastamise ajal, mille võttis vastu e-tervise võrgustik
21. novembril 2016, lk 8.
25
NB! Rakendusotsuse eelnõu artiklite nummerdus võib muutuda dokumendi vastuvõetud versioonis.
26
Sama.
27
Artikli 29 töörühma 11. aprilli 2018. aasta kiri, milles käsitletakse riiklike asutuste vahelist lepingut seoses
piiriülestes e-tervise teabeteenustes osalemiseks vajalike kriteeriumidega, lk 4.
28
eHDSI juhtimismudel Euroopa ühendamise rahastu rahastamise ajal, mille võttis vastu e-tervise võrgustik
21. novembril 2016, lk 11.
29
Artikli 29 töörühmale saadetud dokumendid, mis kirjeldavad seda süsteemi, lk 7.
30
Euroopa Andmekaitseinspektori mitteametlikud märkused komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega
tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2011/890/EL, milles sätestatakse eeskirjad e-tervise eest
vastutatavate riiklike asutuste võrgustiku loomiseks, haldamiseks ja toimimiseks (12. detsember 2018).
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eHDSI raames patsiendiandmete konkreetse töötlemistoimingu osas ei ole põhjust komisjoni
hinnanguga mitte nõustuda.
18. Lõpuks võtavad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor teadmiseks, et
komisjon on otsustanud vastuvõetud rakendusotsuse läbi vaadata, et täpsustada selgelt tema rolli
kõnealuse töötlemistoimingu raames ja kehtestada eeskirjad, mis reguleerivad tema rolli volitatud
töötlejana, sealhulgas määruse (EL) 2018/1725 artikli 29 lõike 3 punktides a–h („Volitatud töötleja“)
sätestatud eeskirjad. Sellegipoolest paluvad Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa
Andmekaitseinspektor komisjonil tagada, et kõik tema kohustused kõnealuse töötlemistoimingu
volitatud töötlejana, mis on sätestatud kohaldatavates andmekaitset käsitlevates õigusaktides,
esitataks rakendusakti eelnõus.
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