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Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo
podatkov sta –
ob upoštevanju člena 42(2) Uredbe 2018/1725 z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku
takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES;

ob upoštevanju Sporazuma EGP ter zlasti Priloge XI in Protokola 37 k Sporazumu EGP, kakor je bil
spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 154/2018 z dne 6. julija 2018 –

SPREJELA NASLEDNJE SKUPNO MNENJE.

1 OZADJE

1. Mreža e-zdravje je prostovoljna mreža organov, pristojnih za e-zdravje, ki jih imenujejo države
članice. Mrežo določa člen 14 Direktive 2011/24/EU o pravicah pacientov pri čezmejnem
zdravstvenem varstvu1 . Izvedbeni sklep Evropske komisije št. 2011/890/EU določa pravila za
vzpostavitev, upravljanje in delovanje mreže e-zdravje2. Eden glavnih ciljev mreže e-zdravje je med
drugim izboljšati interoperabilnost nacionalnih digitalnih zdravstvenih sistemov pri izmenjavi
podatkov o pacientih, ki jih vsebujejo e-recepti3, povzetki o pacientih4 in elektronski zdravstveni
zapisi. V tem okviru in za olajšanje take interoperabilnosti sta mreža e-zdravje in Komisija razvili
orodje IT, in sicer infrastrukturo za digitalne storitve e-zdravja (v nadaljevanju: infrastruktura eHDSI),
za izmenjavo zdravstvenih podatkov v okviru instrumenta za povezovanje Evrope5, ki ga je prav tako
razvila Komisija.

2. Komisija je v svojem Sporočilu z dne 25. aprila 20186 poudarila potrebo po pojasnitvi delovanja
infrastrukture in vloge mreže e-zdravje pri njenem upravljanju. Namen osnutka izvedbenega sklepa
Komisije o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/890/EU je pojasniti vlogo mreže e-zdravje
pri upravljanju infrastrukture za digitalne storitve e-zdravja, skupaj z vidiki varstva osebnih podatkov
v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 in Uredbo 2018/1725 7 o varstvu

1 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov
pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, UL L 88/45.
2 Izvedbeni sklep Komisije št. 2011/890/EU z dne 22. decembra 2011 o pravilih za vzpostavitev, upravljanje in
delovanje mreže nacionalnih organov, pristojnih za e-zdravje, UL L 344/48, 28. 12. 2011.
3 E-recepti so recepti, ki se izdajajo in posredujejo elektronsko.
4 Povzetki podatkov o pacientih omogočajo izmenjavo informacij o zdravstvenem ozadju in anamnezi pacienta
z zdravstvenim delavcem iz druge države.
5 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi
Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20. 12. 2013).
6 Sporočilo Komisije o omogočanju digitalne preobrazbe zdravstva in zdravstvenega varstva na enotnem
digitalnem trgu; krepitev vloge državljanov in oblikovanje bolj zdrave družbe, SWD(2018), 126 final, str. 7.
7Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov); UL L 119/1, 4. 5. 2016.
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posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije (v
nadaljevanju: Uredba 2018/1725).8

2 PODROČJE UPORABE MNENJA

3. Evropska komisija (Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane, „SANTE“) je 13. maja 2019
predložila Evropskemu odboru za varstvo podatkov in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov
zahtevek za izdajo skupnega mnenja v skladu s členom 42(2) Uredbe 2018/1725 o vidikih varstva
podatkov iz osnutka izvedbenega sklepa. Evropska komisija je postavila predvsem tri konkretna
vprašanja:

i. Ali bi bilo treba v tem posebnem primeru zagotavljanje in vzdrževanje zasebnega omrežja
TESTA-ng, ki omogoča varno in šifrirano povezavo za posredovanje osebnih podatkov
pacientov iz ene države članice v drugo, šteti za obdelavo osebnih podatkov?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

ii. Ali je za naslednja postopka obdelave pravilno šteti, da sta ločena, morebiti z različnimi
upravljavci?

o Obdelava osebnih podatkov osebja nacionalnih kontaktnih točk za e-zdravje za
namen upravljanja njihovih pravic do dostopa do jedrnih storitev infrastrukture
eHDSI (za opis ustreznih dejavnosti obdelave glej priloge VII–IX);

o obdelava osebnih podatkov pacientov za namen njihove izmenjave iz ene države
članice v drugo.

iii. Ali je, ob upoštevanju, da se države članice za obdelavo podatkov o pacientih v infrastrukturi
eHDSI štejejo za skupne upravljavce, kot je v svojem mnenju potrdila Delovna skupina za
varstvo podatkov iz člena 29 (glej stran 2 Priloge V), pravilno šteti, kot je pojasnjeno v
sekundarnih informacijah tega dokumenta, da je v zvezi z obdelavo podatkov o pacientih v
infrastrukturi eHDSI obdelovalec Komisija?

4. Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov sta imela v različnih
obdobjih priložnost obravnavati različne vidike v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru mreže
e-zdravje in infrastrukture eHDSI. Evropski odbor za varstvo podatkov (takrat še Delovna skupina iz
člena 29) je po zahtevi, ki jo je junija 2017 prejel od mreže e-zdravje, imel priložnost oceniti
sporazum med nacionalnimi organi ali organizacijami, pristojnimi za nacionalne kontaktne točke za
e-zdravje9, o merilih, ki veljajo za vključitev v izvajanje storitev čezmejnih zdravstvenih informacij.10 11

8 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES, UL L 295/39, 21. 11. 2018.
9 Nacionalne kontaktne točke za e-zdravje pomenijo organizacijski in tehnični portal za zagotavljanje storitev
čezmejnih zdravstvenih informacij, za kar so odgovorne države članice.
10 Glej Sporazum med nacionalnimi organi ali nacionalnimi organizacijami, pristojnimi za nacionalne kontaktne
točke za e-zdravje, o merilih, ki veljajo za vključitev v izvajanje storitev čezmejnih zdravstvenih informacij, ki je
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Aprila 2018 je bil izdan dopis s priporočili v zvezi s temami, kot sta zakonitost in skupno upravljanje.
Na drugi strani je Evropski nadzornik za varstvo podatkov pred kratkim, med posvetovanjem znotraj
služb o osnutku izvedbenega sklepa, izdal sklop neuradnih pripomb, ki so bile Komisiji poslane
decembra 2018.12 Glede na to, da so bile predhodne ocene izvedene o različnih vidikih infrastrukture
eHDSI ter da obdelava osebnih podatkov v okviru tega sistema prinaša določene posebnosti z
organizacijskega in tehničnega vidika, sta se oba organa strinjala, da bosta obravnavala samo tri
vprašanja, ki jih je postavila Komisija. Opustitev kakršnih koli sklicevanj v tem skupnem mnenju na
kakršne koli druge vidike obdelave osebnih podatkov v sistemu tako ne pomeni ne odobritve ne
neodobravanja nobenega od obeh organov.

5. Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov želita poudariti, da
se to mnenje nanaša izključno na vprašanja, ki jih je postavila Evropska komisija med svojim
posvetovanjem, in ne pomeni izčrpne ocene postopkov obdelave v okviru infrastrukture eHDSI. To
ne vpliva na katero koli nadaljnjo oceno Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, Evropskega
odbora za varstvo podatkov ali nacionalnih nadzornih organov.

6. Poleg tega želita Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov
poudariti tudi, da Evropski nadzornik za varstvo podatkov ostaja organ, ki je v okviru svojih pooblastil
iz Uredbe 2018/1725 odgovoren za nadzor nad institucijami, organi in agencijami EU v zvezi z
obdelavo osebnih podatkov.13 Zato je treba vse zahtevke v zvezi z zagotavljanjem skladnosti s
katero koli določbo Uredbe 2018/1725 nasloviti najprej na Evropskega nadzornika za varstvo
podatkov. Po drugi strani so nacionalni organi za varstvo podatkov v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov še naprej v celoti odgovorni za nadzor nad obdelavo osebnih podatkov znotraj
strukture eHDSI, ki jo izvajajo nacionalne kontaktne točke držav članic.

7. Nazadnje želita Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov
opozoriti, da ocena, opravljena v okviru tega skupnega mnenja, temelji izključno na dokumentih, ki
jih je zagotovila Evropska komisija, ter na dodatnih pojasnilih, ki jih je na zahtevo zagotovil Generalni
direktorat za zdravje in varnost hrane „SANTE“.

3 OCENA

i. Ali bi bilo treba v tem posebnem primeru zagotavljanje in vzdrževanje zasebnega
omrežja TESTA-ng, ki omogoča varno in šifrirano povezavo za posredovanje osebnih
podatkov pacientov iz ene države članice v drugo, šteti za obdelavo osebnih podatkov?

8. Pojem „obdelava“ je v Splošni uredbi o varstvu podatkov in v Uredbi 2018/1725 opredeljen kot
„vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z

na voljo na spletnem naslovu:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20170509_co06_en.pdf
11 Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, dopis mreži e-zdravje, ki je na voljo na spletnem naslovu:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=52057
12 Neuradne pripombe Evropskega nadzornika za varstvo podatkov k osnutku izvedbenega sklepa Komisije o
razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/890/EU o pravilih za vzpostavitev, upravljanje in delovanje
mreže nacionalnih organov, pristojnih za e-zdravje, 12. december 2018.
13 Glej člen 52 Uredbe 2018/1725.
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avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje,
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem,
razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali
uničenje“ podatkov.14 V skladu z informacijami, ki jih je zagotovila Evropska komisija v svojem
zahtevku, vključno z osnutkom izvedbenega sklepa, sistem eHDSI omogoča izmenjavo elektronskih
zdravstvenih podatkov evropskih pacientov, zlasti e-receptov in povzetkov zdravstvene
dokumentacije pacientov, med nacionalnimi kontaktnimi točkami prek varnega zasebnega omrežja
(v nadaljevanju: omrežje TESTA), ki ga je vzpostavila Komisija.15 Če se osebni podatki dajejo na voljo
prek zasebnega omrežja, to torej pomeni, da se obdelujejo, ne glede na to, ali ima Komisija dostop
do njih, in ne glede na ustrezne zaščitne ukrepe, ki se izvajajo za njihovo posredovanje (kot je varna
in šifrirana povezava).

9. Tukaj je treba obravnavati vprašanje šifriranja povezave prek zasebnega omrežja, ki ga je navedla
Komisija. Šifriranje je splošno znana tehnika, ki se uporablja za zaščito zaupnosti posredovanih
informacij, torej zadevnih osebnih podatkov. Pravni okvir EU nalaga obveznost varstva osebnih
podatkov16 z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov v skladu s pristopom, ki
temelji na analizi tveganja. Izvajanje tehnik šifriranja po členu 33(1)(c) Uredbe 2018/1725 je
postopek šifriranja informacij, ki vključujejo osebne podatke, na način, ki omogoča dostop do njih
samo pooblaščenim strankam. Poleg tega to ne vpliva na dejstvo, da so osebni podatki, čeprav so
šifrirani, še vedno osebni podatki.

ii. Ali je za naslednja postopka obdelave pravilno šteti, da sta ločena, morebiti z različnimi
upravljavci?

a. Obdelava osebnih podatkov osebja nacionalnih kontaktnih točk za e-zdravje za
namen upravljanja njihovih pravic do dostopa do jedrnih storitev infrastrukture
eHDSI;

b. obdelava osebnih podatkov pacientov za namen njihove izmenjave iz ene države
članice v drugo.

10. Da bi pravilno odgovorili na vprašanje Komisije, je treba opredeliti oba različna predstavljena
scenarija in analizirati, ali gre za dva ločena postopka obdelave, ali pa ju je nasprotno treba šteti za
„niz dejanj“.

11. V zvezi s prvim postopkom obdelave je treba analizirati namen upravljanja pravic do dostopa do
jedrnih storitev infrastrukture eHDSI. Najprej je treba pojasniti pojem „jedrne storitve“. V skladu z
Uredbo 283/2014 so jedrne storitve „osrednja vozlišča infrastruktur za digitalne storitve, katerih
namen je zagotoviti vseevropsko povezljivost, dostopnost in interoperabilnost“17. Jedrne storitve
infrastrukture eHDSI zagotavlja Komisija 18 ter vključujejo storitve konfiguracije in centralni
terminološki strežnik. Storitve konfiguracije uporablja vsak portal nacionalne kontaktne točke za e-

14 Glej člen 3(3) Uredbe 2018/1725 in člen 4(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
15 Glej informacije iz zahtevka; glej informacije v uvodnih izjavah (5), (6) in (7) osnutka izvedbenega sklepa.
Upoštevajte, da se lahko oštevilčenje v sprejeti različici dokumenta spremeni.
16 Glej člen 33 Uredbe 2018/1725 in člen 32 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
17 Člen 2.1(d) Uredbe (EU) št. 283/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o smernicah za
vseevropska omrežja na področju telekomunikacijske infrastrukture in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES.
18 Model upravljanja infrastrukture eHDSI med financiranjem v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, kot
ga je sprejela mreža e-zdravje 21. novembra 2016, str. 11.
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zdravje za objavo in shranjevanje tehničnih podrobnosti ter informacij o konfiguraciji. V skladu s
specifikacijo se z njimi osebni podatki ne shranjujejo, posredujejo ali obdelujejo. Centralni
terminološki strežnik se uporablja za shranjevanje zdravstvenih šifrirnih sistemov in prevodov
medicinskih strokovnih izrazov, ki jih zagotovijo države članice. Dostop do centralnega
terminološkega strežnika imajo na podlagi zahtevka, predloženega Komisiji, strokovnjaki za
semantiko, ki jih imenujejo organi držav članic; nimajo pa dostopa do osebnih podatkov pacientov.
Pravice do dostopa se dodelijo tudi strokovnjakom, ki jih imenujejo države članice v zvezi s testno
platformo eHDSI, orodjem za registracijo uporabnikov za preskuse infrastrukture eHDSI,19 da se jim
odobri dostop do omejenega območja platforme ArtDecor za infrastrukturo eHDSI, ki podpira
ustvarjanje ter vzdrževanje predlog in oblik, ki jih skupno določijo države članice. V skladu s
predloženimi dokumenti se torej zdi, da se osebni podatki osebja nacionalnih kontaktnih točk za e-
zdravje obdelujejo izključno zato, da se omogočita upravljanje uporabniških računov in mehanizem
za avtorizacijo v okviru jedrnih storitev infrastrukture eHDSI.

12. V skladu z dokumenti, ki jih je predložila Komisija v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pacientov,
zdaj obstajata dva primera uporabe: e-recepti in elektronski povzetki pacientov. Osebni podatki, ki
se obdelujejo v tem primeru, se torej nanašajo na zdravstvene podatke pacientov. Namen take
obdelave je zajet v Sporazumu med nacionalnimi organi o merilih za vključitev v izvajanje storitev
čezmejnih zdravstvenih informacij (v nadaljevanju: sporazum) kot „doseganje visoke ravni zaupanja
in varnosti, izboljšanje kontinuitete oskrbe in zagotavljanje dostopa do varnih in visokokakovostnih
zaščitnih ukrepov“ ter „zagotavljanje kontinuitete čezmejnega zdravstvenega varstva“.20 Ta namen je
predviden v členu 14.2 Direktive 2011/24/EU. Iz predloženih dokumentov torej izhaja, da je namen
obdelave osebnih zdravstvenih podatkov pacientov izboljšati in zagotavljati kontinuiteto čezmejnega
zdravstvenega varstva.

13. V skladu s predloženimi informacijami in po analizi se zdi, da bi se zgoraj opisana postopka
obdelave dejansko lahko štela za ločena, saj sta njuna namena vsekakor različna. To lahko vodi do
drugačne porazdelitve odgovornosti med udeleženimi akterji.

iii. Ali je, ob upoštevanju, da se države članice za obdelavo podatkov o pacientih v
infrastrukturi eHDSI štejejo za skupne upravljavce, kot je v svojem mnenju potrdila
delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 (glej stran 2 Priloge V), 21 pravilno šteti,
kot je pojasnjeno v sekundarnih informacijah tega dokumenta, da je v zvezi z obdelavo
podatkov o pacientih v strukturi eHDSI obdelovalec Komisija?

14. Da bi odgovorili na to vprašanje, je treba analizirati dejansko vlogo Komisije v zvezi z obdelavo
podatkov o pacientih v infrastrukturi eHDSI. Kot je Delovna skupina iz člena 29 navedla v
Mnenju 1/2010 o pojmih „upravljavec“ in „obdelovalec“, „vloga obdelovalca ne izhaja iz narave

19 Zbiranje informacij glede varstva podatkov o testni platformi za infrastrukturo eHDSI.
20 Določbi I.1(1) in I.1(4) Sporazuma med nacionalnimi organi ali nacionalnimi organizacijami, odgovornimi za
nacionalne kontaktne točke za e-zdravje, o merilih, ki veljajo za vključitev v izvajanje storitev čezmejnih
zdravstvenih informacij.
21Upoštevajte, da Evropski odbor za varstvo podatkov v svojem dopisu iz opombe 10, ki vsebuje oceno
sporazuma, ni izrecno potrdil obstoja skupnega upravljanja, navedel pa je naslednje: „Delovna skupina
priznava, da sta v ta postopek vključeni država članica zdravstvenega zavarovanja […] in država članica
zdravljenja […], ki si zato delita odgovornost za zagotavljanje zaščite temeljne pravice do zasebnosti v skladu z
veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.“
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subjekta, ki obdeluje podatke, ampak iz njegovih konkretnih dejavnosti v posebnih okoliščinah22”. V
mnenju je v zvezi z oceno določitve namenov in sredstev za opredelitev vloge upravljavca podatkov
navedeno tudi „glede na to bi določanje namena obdelave vsekakor povzročilo opredelitev
upravljavca, določanje sredstev pa bi pomenilo upravljanje samo, kadar se določanje nanaša na
ključne elemente sredstev. S tega vidika je res mogoče, da tehnična in organizacijska sredstva določa
izključno obdelovalec podatkov.23.”

15. Sklep o uporabi sistema eHDSI so sprejeli prostovoljni člani mreže e-zdravje v sporazumu v okviru
ciljev mreže e-zdravje iz člena 14(2) Direktive 2011/24/EU. V zvezi s tem je treba omeniti, da je o
vrsti izmenjanih podatkov, ki so v skladu z mnenjem Delovne skupine iz člena 29 navedeni kot
bistveni element sredstev, odločila tudi mreža e-zdravje v smernicah, sprejetih v ta namen. Mreža e-
zdravje mora določiti prednostne naloge infrastrukture eHDSI in nadzorovati njeno delovanje,
pristojna pa je tudi za odločanje o smernicah za delovanje infrastrukture eHDSI in strategiji glede
standardov, ki se uporabljajo.24 V skladu s členom 4 osnutka izvedbenega sklepa25 lahko zagotavlja
tudi smernice o varnosti infrastrukture eHDSI in omogoča večjo interoperabilnost z določanjem
zahtev, specifikacij in standardov, ki bi se morali uporabljati za doseganje tehnične, semantične in
organizacijske interoperabilnosti nacionalnih digitalnih zdravstvenih sistemov.

16. Člen 6 osnutka izvedbenega sklepa v zvezi s tem določa, da Komisija zagotavlja podporo mreži e-
zdravje, ki je sestavljena iz predstavnikov držav članic, v zvezi z nalogami iz člena 4.26 Delovna
skupina iz člena 29 je v dopisu z dne 11. aprila 2018, ki vsebuje oceno sporazuma, tudi potrdila, da je
Komisija kot dobavitelj omrežne infrastrukture, zagotovljene za prenos zdravstvenih podatkov, „do
neke stopnje vključena“ v obdelavo osebnih podatkov, „tudi v smislu opredelitve varnostnih in
komunikacijskih standardov“.27 Komisija je odgovorna tudi za razvoj in vzdrževanje jedrnih storitev
infrastrukture eHDSI. To v skladu s členom 6 osnutka izvedbenega sklepa med drugimi nalogami
pomeni „razvoj ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov v zvezi z jedrnimi storitvami
infrastrukture eHDSI“. Komisija je zato odgovorna za tehnično načrtovanje ter programiranje
programske opreme in storitev za infrastrukturo za digitalne storitve28, vključno z zagotavljanjem
zasebnega omrežja TESTA-ng. Kot je bilo navedeno, poteka prenos osebnih zdravstvenih podatkov
od ene nacionalne kontaktne točke za e-zdravje do druge prek zasebnega omrežja TESTA-ng po
šifriranem kanalu, ki se kot dodatni zaščitni ukrep vzpostavi med obema kontaktnima točkama.
Šifriran kanal se vzpostavi na tehničen način, ki zagotavlja, da Komisija nima dostopa do osebnih
zdravstvenih podatkov v nezaščitenem besedilu.29

22 WP 169 Mnenje 1/2010 o pojmih „upravljavec“ in „obdelovalec“, str. 25. Upoštevajte, da je to mnenje
trenutno predmet revizije.
23 WP 169 Mnenje 1/2010 o pojmih „upravljavec“ in „obdelovalec“, str. 14. Upoštevajte, da je to mnenje
trenutno predmet revizije.
24 Model upravljanja infrastrukture eHDSI med financiranjem v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, kot
ga je sprejela mreža e-zdravje 21. novembra 2016, str. 8.
25 Upoštevajte, da se oštevilčenje členov iz osnutka izvedbenega sklepa v sprejeti različici dokumenta lahko
spremeni.
26 Glej prejšnjo opombo.
27 Dopis Delovne skupine iz člena 29 z dne 11. aprila 2018 v zvezi s sporazumom med nacionalnimi organi o
merilih, ki veljajo za vključitev v izvajanje storitev čezmejnih zdravstvenih informacij, str. 4.
28 Model upravljanja infrastrukture eHDSI med financiranjem v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, kot
ga je sprejela mreža e-zdravje 21. novembra 2016, str. 11.
29 Dokumenti, poslani Delovni skupini iz člena 29, ki vsebujejo opis sistema, str. 7.
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17. V tem primeru, in na podlagi predložene dokumentacije, se zato zdi, da Komisija, čeprav je
vključena v nekatere postopke v zvezi z razvojem tehničnih in organizacijskih rešitev ter varnostnih
elementov sistemov, nima pristojnosti za sprejemanje odločitev v smislu opredelitve namena ali
bistvenih sredstev, povezanih s tem postopkom obdelave. Evropski odbor za varstvo podatkov in
Evropski nadzornik za varstvo podatkov zato, kot je navedel tudi Evropski nadzornik za varstvo
podatkov v neuradnih pripombah iz decembra 201830, glede na pravni okvir za opredelitev namenov
in sredstev infrastrukture ter stroge omejitve nalog Komisije za zagotavljanje varnosti jedrnih
storitev infrastrukture eHDSI, menita, da v tem posebnem primeru in za konkretni postopek
obdelave podatkov o pacientih v okviru infrastrukture eHDSI ni razloga za nestrinjanje z oceno
Komisije.

18. Nazadnje Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov
ugotavljata, da se je Komisija odločila revidirati sprejeti izvedbeni sklep, da bi jasno pojasnila svojo
vlogo v tem postopku obdelave in določila pravila, ki urejajo njeno vlogo kot obdelovalca, vključno s
pravili iz točk (a) do (h) člena 29(3) Uredbe 2018/1725 („obdelovalec“). Evropski odbor za varstvo
podatkov in Evropski nadzornik za varstvo podatkov kljub temu Komisijo kot obdelovalca v tem
postopku obdelave pozivata, naj zagotovi, da se vse njene naloge, kot so določene v veljavni
zakonodaji o varstvu podatkov, določijo v osnutku izvedbenega akta.

30 Neuradne pripombe Evropskega nadzornika za varstvo podatkov k osnutku izvedbenega sklepa Komisije o
razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2011/890/EU o pravilih za vzpostavitev, upravljanje in delovanje
mreže nacionalnih organov, pristojnih za e-zdravje, 12. december 2018.


