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1. Sissejuhatus 

1. 13. veebruaril 2013 võttis komisjon vastu tooteohutuse ja turujärelevalve meetmepaketi, mis hõlmab 
ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseks, milles käsitletakse toodete turujärelevalvet ning 
millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 1999/5/EÜ, 2000/9/EÜ, 2000/14/EÜ, 2001/95/EÜ, 
2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ, 2006/95/EÜ, 2007/23/EÜ, 2008/57/EÜ, 2009/48/EÜ, 2009/105/EÜ, 
2009/142/EÜ ja 2011/65/EL, määrust (EL) nr 305/2011, määrust (EÜ) nr 764/2008 ja määrust (EÜ) nr 
765/2008 (edaspidi „ettepanek”) ( 1 ). Samal päeval saadeti ettepanek Euroopa andmekaitseinspektorile konsul
teerimiseks. 

1.1. Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga 

2. Euroopa andmekaitseinspektoril oli enne ettepaneku vastuvõtmist võimalus esitada mitteametlikke 
märkusi. Tal on hea meel selle üle, et ettepaneku preambulisse on lisatud viide käesolevale arvamusele. 

3. Käesolevas arvamuses soovib Euroopa andmekaitseinspektor esile tõsta ettepaneku osi, mis on seotud 
isikuandmete töötlemisega, ning korrata oma teatavaid varasemaid märkusi, mis arvessevõtmisel aitaksid 
teksti andmekaitse seisukohalt täiustada. 

1.2. Üldine taust 

4. Ettepanek on tooteohutuse ja turujärelevalve meetmepaketi osa, mis hõlmab ka tooteohutuse määruse 
ettepanekut ( 2 ) (millega asendatakse üldise tooteohutuse direktiiv ehk direktiiv 2001/95/EÜ) ning mitmeaas
tast turujärelevalve tegevuskava aastateks 2013–2015. Üldeesmärk on muuta selgemaks toiduks mittekasu
tatavate toodete (nii ühtlustatud kui ka ühtlustamata ja nii tarbijatele kui ka professionaalidele ettenähtud 
toodete) turujärelevalve õigusraamistik ning koondada eeskirjad ühte õigusakti. Selleks koondatakse kokku 
üldise tooteohutuse direktiivi, määruse (EÜ) nr 765/2008 ( 3 ) ning mitme ELi ühtlustamisõigusaktide sektori
spetsiifilise meetmega ette nähtud turujärelevalve eeskirjad. 

5. Eeskätt on ettepanekusse üle võetud praegu üldise tooteohutuse direktiiviga kehtestatud ELi kiirhoia
tus- ja teabevahetussüsteemi (RAPEX) ( 4 ) toimimissätted ning RAPEXist peaks saama ainus ELi tarbijatele 
suunatud ohtlike toodete hoiatussüsteem. 

6. Samuti luuakse ettepanekuga ametlikult turujärelevalve info- ja teavitussüsteem (ICSMS), ( 5 ) mis hakkab 
täitma turujärelevalveteabe andmebaasi ja turujärelevalveasutuste suhtluskanali ülesannet. 

3. Järeldused 

28. Euroopa andmekaitseinspektoril on hea meel, et ettepanekus on teataval määral arvesse võetud 
andmekaitseküsimusi. Sellegipoolest esitab ta käesolevas arvamuses paar soovitust, kuidas ettepaneku teksti 
andmekaitse seisukohalt veelgi täiustada. 

29. Eeskätt soovitab Euroopa andmekaitseinspektor järgmist: 

— lisada teksti sisuline säte, millega täpsustataks, et ettepanekuga ei võimaldata üldisi 
erandeid andmekaitsepõhimõtetest ning et turujärelevalve kontekstis kehtivad täiel määral
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isikuandmete töötlemist käsitlevad õigusaktid (st direktiivi 95/46/EÜ rakendavad liikmesriikide õigus
normid ja määrus (EÜ) nr 45/2001). Samuti võiks muuta põhjendust 30; 

— muuta ettepaneku artikleid 19 ja 21, tagamaks, et RAPEXis ja ICSMSis töödeldaks vastavalt proportsio
naalsuse ja andmete minimeerimise põhimõttele üksnes turujärelevalveks otseselt vajalikke isikuandmeid; 

— näha kavandatava määrusega (nt artiklitega 19 ja 21) ette kindel periood RAPEXis ja ICSMSis töödel
davate isikuandmete säilitamiseks, arvestades, et piiramatut säilitusaega oleks keeruline ELi andmekait
sealaste õigusaktide alusel põhjendada (isegi kui tooteinfo puhul oleks see õigustatud); 

— jätkata lähenemisviisiga, mille puhul üldsust teavitatakse ohtlikest toodetest (RAPEXi veebilehel), kuid 
seejuures ei avaldata toodete turustamise eest vastutava(te) ettevõtja(te) isikuandmeid, ning kohaldada 
sarnast lähenemisviisi alati, kui turujärelevalveasutused avaldavad ettepanekuga seoses teavet; 

— kui seadusandja soovib sätestada ettevõtjate isikuandmete avaldamise (nt karistusena korduvate rikku
miste puhul või lisahoiatusena), lisada üksikasjalikud sisulised sätted, millega täpsustatakse vähemalt, 
milliseid isikuandmeid tohib üldsusele avaldada ja mis eesmärgil. Sellega seoses tuleks kaaluda selliseid 
avaldamisviise, mis riivaks võimalikult vähe inimese õigust eraelu puutumatusele ja tema isikuandmete 
kaitsele, pidades silmas Euroopa Kohtu Schecke otsust ( 1 ); 

— täiendada sätteid, mis käsitlevad kandidaatriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
osalemist RAPEXis (artikli 19 lõige 4) ning rahvusvahelist konfidentsiaalse teabe vahetamist (artikkel 22), 
viidates selgelt konkreetsetele isikuandmete kaitsesätetele, mis vastavad liidus kohaldatavatele sätetele, 
nagu on nõutud direktiivi 95/46/EÜ artikliga 25 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 9. 

Brüssel, 30. mai 2013 

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja 

Giovanni BUTTARELLI
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