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Teema: Kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine võitluses koroonaviiruse vastu

Liikmesriikide äriühingud, teadlased ja ametiasutused töötavad pandeemiavastase tegevuse käigus 
välja kontakti tuvastamise rakendusi. Nende rakenduste abil saab saata hoiatusi inimestele, kes on 
olnud nakatunud isiku vahetus läheduses, et nad saaksid teha enesekarantiini kehtestamise otsuse. 
Euroopa kooskõlastatud lähenemisviis, eelistatavalt ühtne Euroopa rakendus, on siseturul ja 
Schengeni alal väga oluline. Kuigi selline rakendus võib osutuda edukaks, võib see koos muude 
erimeetmetega olla ka väga sekkuv abivahend ja seetõttu peavad selle kasutuselevõtmisega 
kaasnema asjakohased ettevaatusabinõud ja õiged tehnilised standardid ning see peab olema rangelt 
ajutine meede, mida kasutatakse üksnes selleks, et teavitada inimesi sellest, et nad on olnud 
nakatunud inimeste vahetus läheduses. Süsteemi edukaks toimimiseks on oluline selle piisav 
kasutuselevõtt ja seda ei ole võimalik saavutada, kui süsteem ei ole usaldusväärne.

1. Kas nõukogu võiks selgitada, kuidas saab kontakti tuvastamise rakendus pandeemia vastu 
võitlemisele kaasa aidata ja millised oleksid selle edukuse eeltingimused, näiteks seoses 
kasutuselevõtuga? Kuidas jõuda rühmadeni, kellel reeglina nutitelefoni ei ole, näiteks eakate 
inimesteni?

2. Kas nõukogu leiab, et kontakti tuvastamise rakenduste kasutamine peaks olema vabatahtlik ja kas 
see peaks olema ajutine projekt? Kas nõukogu võiks tuua välja õigusliku aluse, mida saaks 
kohaldada kontakti tuvastamise rakenduse kasutamise kohustuslikuks muutmiseks? Kuidas kavatseb 
nõukogu tagada selle, et kontakti tuvastamise rakenduste küberturvalisuse kaitse oleks kõrgeimal 
tasemel ja et kriisi lõppedes nendest rakendustest loobutaks?

3. Kas nõukogu kavatseb jääda detsentraliseerimise juhtpõhimõtte juurde kindaks ja kas ta soovitab 
liikmesriikidel valida detsentraliseeritud rakenduse, mille puhul andmeid ei säilitata kesksetes 
andmebaasides, millega võib kaasneda kuritarvitamise oht?

4. Kas nõukogu leiab, et kontakti tuvastamise rakenduste toimimine tuleks teha täielikult 
läbipaistvaks, kasutades avatud lähtekoodi, et inimesed saaksid kontrollida nii alusprotokolli 
turvalisust ja privaatsust kui ka koodi ennast, et näha, kas rakendus toimib nii, nagu väidetakse?

5. Kas nõukogu leiab, et selliste rakenduste pakkujaid peaksid olema ainuüksi liidu õigusega 
reguleeritud, nii et kolmandad riigid ei saaks esitada neile nõuet jagada selle projekti käigus kogutud 
teavet?

6. Kas nõukogu on nõus, et otsustusprotsess, sealhulgas konkreetsete mudelite/teenuseosutajate 
valimine, peaks olema täielikult läbipaistev ja et ärihuvid tuleb deklareerida?
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