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Otázka na ústne zodpovedanie  O-000032/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Sophia in 't Veld, Dacian Cioloş, Barry Andrews, Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, 
Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Nicola Danti, Anna Júlia Donáth, 
Pascal Durand, Laurence Farreng, Claudia Gamon, Charles Goerens, Sandro Gozi, Bart 
Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Valérie Hayer, 
Martin Hojsík, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Moritz Körner, 
Adrián Vázquez Lázara, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph 
Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Ramona 
Strugariu, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, 
Stéphanie Yon-Courtin, Chrysoula Zacharopoulou, Monica Semedo
v mene skupiny Renew

Vec: Používanie aplikácií na sledovanie kontaktov v boji proti koronavírusu

Podniky, výskumní pracovníci a orgány v členských štátoch pracujú na vývoji aplikácií na sledovanie 
kontaktov v rámci reakcie na pandémiu. Tieto aplikácie môžu odosielať upozornenia osobám, ktoré 
boli v tesnej blízkosti nakazenej osoby, aby sa mohli rozhodnúť pre vlastnú karanténu. Na vnútornom 
trhu a v schengenskom priestore je nevyhnutný koordinovaný európsky prístup, pokiaľ možno 
jednotná európska aplikácia. Hoci tento nástroj môže byť spolu s inými osobitnými opatreniami 
úspešný, môže byť tiež veľmi rušivý, a preto je potrebné, aby ho sprevádzali primerané záruky a 
správne technické normy. Musí byť striktne dočasným opatrením používaným len na informovanie 
ľudí, že sa ocitli v tesnej blízkosti nakazených osôb. Na to, aby tento systém bol úspešný, je kľúčová 
dostatočne veľká miera využívania, ktorá sa nedá dosiahnuť, pokiaľ tento systém nebude 
dôveryhodný.

1. Môže Komisia vysvetliť, ako môže aplikácia na sledovanie kontaktov prispieť k reakcii na pandémiu 
a aké by boli predpoklady jej úspechu, napríklad pokiaľ ide o jej využívanie? Ako budú zastihnuteľné 
skupiny, ktoré väčšinou nemajú smartfóny, ako napríklad staršie osoby?

2. Domnieva sa Komisia, že používanie aplikácií na sledovanie kontaktov by malo byť dobrovoľné a 
že systém by mal byť dočasný? Môže Komisia uviesť, aký právny základ by bol k dispozícii na 
uloženie povinnosti používať aplikáciu na sledovanie kontaktov? Ako Komisia zabezpečí, aby sa pri 
systémoch aplikácií na sledovanie kontaktov uplatňovala najvyššia úroveň ochrany kybernetickej 
bezpečnosti a aby sa po skončení krízy prestali používať?

3. Bude Komisia trvať na decentralizácii ako na hlavnej zásade a odporučí členským štátom, aby sa 
rozhodli pre decentralizovanú aplikáciu v prípadoch, keď sa údaje neuchovávajú v centralizovaných 
databázach, čo predstavuje potenciálne riziko ich zneužitia?

4. Domnieva sa Komisia, že fungovanie aplikácií na sledovanie kontaktov by malo byť úplne 
transparentné prostredníctvom využívania otvoreného zdroja, aby si ľudia mohli skontrolovať 
základný protokol z hľadiska bezpečnosti a ochrany súkromia a overiť kód, aby zistili, či aplikácia 
funguje tak, ako má?

5. Domnieva sa Komisia, že na poskytovateľov týchto aplikácií by sa mali v plnej miere a výhradne 
vzťahovať právne predpisy EÚ a nemali by byť potenciálne vystavení súdnym výzvam tretích krajín o 
výmenu údajov zozbieraných v rámci tohto systému?

6. Súhlasí Komisia s tým, že by sa mala zabezpečiť úplná transparentnosť v súvislosti s 
rozhodovacím procesom vrátane postupu pri výbere konkrétnych modelov/poskytovateľov a že 
akýkoľvek obchodný záujem sa musí deklarovať?
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