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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója a termékek piaci felügyeletéről és
különböző európai parlamenti és tanácsi jogalkotási eszközök módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatról
(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján:
http://www.edps.europa.eu)
(2013/C 253/04)
1. Bevezetés
1.
2013. február 13-án a Bizottság elfogadta a termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomagot, amelyben a
termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EGK és a 93/15/EGK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK,
a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a
2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó
javaslat is szerepel (a „javaslat”) (1). A javaslatot egyeztetés céljából még ugyanezen a napon továbbították
az európai adatvédelmi biztosnak.
1.1. Egyeztetés az európai adatvédelmi biztossal
2.
Az európai adatvédelmi biztosnak már a javaslat elfogadása előtt lehetősége nyílt arra, hogy előter
jessze nem hivatalos észrevételeit. Az európai adatvédelmi biztos üdvözli, hogy a javaslat a preambulumában
utal erre az egyeztetésre.
3.
E véleményében az európai adatvédelmi biztos ki kívánja emelni a javaslatnak a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos vonatkozásait, és meg kívánja ismételni néhány korábbi észrevételét, amelyek
figyelembevétele adatvédelmi szempontból tovább javítaná a javaslat szövegét.
1.2. Általános háttér
4.
A javaslat a „termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomag” része, amely egy, a fogyasztási cikkek
biztonságosságára vonatkozó rendeletjavaslatot (2) (amely az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv [az „általános termékbiztonságról szóló irányelv”] helyébe fog lépni) és
egy, a 2013–2015-ös időszakra vonatkozó többéves piacfelügyeleti cselekvési tervet is tartalmaz. A javaslat
átfogó célja a nem élelmiszer jellegű termékek (ideértve a harmonizált és a nem harmonizált, illetve a
fogyasztók és szakmai felhasználók általi használatra tervezett termékeket is) területén a piacfelügyelet
szabályozási keretének pontosítása és egyetlen jogi aktusban való összefoglalása. Ebből a célból a javaslat
egyesíti az általános termékbiztonságról szóló irányelv, a 765/2008/EK rendelet (3) és az uniós harmonizá
ciós jogszabályok közül számos ágazatspecifikus jogi aktus piacfelügyeletre vonatkozó szabályait.
5.
Megemlítendő elsősorban, hogy az uniós riasztási rendszer (RAPEX) (4) működésére vonatkozó,
jelenleg az általános termékbiztonságról szóló irányelvben található azon rendelkezéseket, amelyek szerint
a RAPEX lesz az uniós fogyasztókra veszélyt jelentő termékekkel kapcsolatos egyetlen riasztási rendszer,
átemelték a javaslatba.
6.
A javaslat ezenfelül hivatalosan is létrehozza a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszert
(ICSMS) (5), amely egyfelől piacfelügyeleti információkat tartalmazó adatbázis, másfelől a piacfelügyeleti
hatóságok kommunikációs csatornája.
3. Következtetések
28.
Az európai adatvédelmi biztos méltányolja, hogy a javaslat bizonyos mértékig adatvédelmi kérdéseket
is figyelembe vett. Mindazonáltal e véleményben ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy adat
védelmi szempontból hogyan javítható tovább a javaslat.
29.

Az európai adatvédelmi biztos különösen javasolja, hogy:

— építsenek be a javaslatba egy olyan érdemi rendelkezést, amely egyértelművé teszi, hogy a javaslat nem
kíván általánosan eltérni az adatvédelmi elvektől, és hogy a személyes adatok feldolgozására vonatkozó
(1) COM(2013) 75 final.
(2) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK
tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2013) 78 final).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL
L 218., 2008.8.13., 30. o.).
(4) http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
(5) https://www.icsms.org/icsms/App/index.jsp
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releváns jogszabályok (azaz a 95/46/EK irányelvet és a 45/2001/EK rendeletet végrehajtó nemzeti
előírások) a piacfelügyelettel összefüggésben is teljes mértékben alkalmazandók. Ezenkívül a (30) pream
bulumbekezdés újrafogalmazása hasznos lenne,
— módosítsák a javaslat 19. és 21. cikkét annak biztosítása érdekében, hogy a RAPEX-ben, illetve az
ICSMS-ben kizárólag piacfelügyeleti célból feltétlenül szükséges személyes adatokat dolgozzanak fel –
az arányosság és az adatminimalizálás elvének megfelelően,
— a rendeletjavaslat (pl. a 19. és a 21. cikkben) írjon elő fix megőrzési időket a RAPEX-ben és az ICSMSben feldolgozott személyes adatokra vonatkozóan, figyelembe véve, hogy az uniós adatvédelmi jog
értelmében a személyes adatok tekintetében megállapított korlátlan megőrzési idő még akkor is nehezen
lenne indokolható, ha termékinformációk esetében indokolt lehet,
— maradjon érvényben az a szemlélet, amely szerint a RAPEX weboldalán a nyilvánosság nem biztonságos
termékekről való tájékoztatása során a szóban forgó termékekért felelős gazdasági szereplő(k) személyes
adatait nem hozzák nyilvánosságra, és ehhez hasonló megközelítést alkalmazzanak minden olyan eset
ben, amikor piacfelügyeleti hatóságok e javaslattal összefüggésben információkat tesznek közzé,
— amennyiben a jogalkotó rendelkezni kíván a gazdasági szereplők személyes adatainak közzétételéről
(például ismételt jogsértés szankciójaként vagy az elrettentés további eszközeként), olyan kifejezett
érdemi rendelkezéseket kell a szövegbe illeszteni, amelyek legalább azt meghatározzák, hogy milyen
típusú személyes adatok tehetők közzé, és milyen célból. Ezzel összefüggésben fontolóra kell venni
olyan közzétételi módozatok alkalmazását, amelyek a Bíróság Schecke-ügyben hozott ítéletével (1) össz
hangban kevésbé sértik az egyénnek a magánélet tiszteletben tartásához és különösen a személyes
adatok védelméhez való jogát,
— a csatlakozni kívánó országok, harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek RAPEX-ben való
részvételére (19. cikk (4) bekezdés), valamint a bizalmas információ nemzetközi megosztására vonat
kozó rendelkezésekben (22. cikk) kifejezett utalásokat kell tenni a 95/46/EK irányelv 25. cikkében és a
45/2001/EK rendelet 9. cikkében előírt, az Unióban alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelő,
személyes adatok védelmére vonatkozó különös rendelkezésekre.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 30-án.
Giovanni BUTTARELLI

az európai adatvédelmi biztos helyettese

(1) Bíróság, Schecke-ügyben hozott ítélet (C-92/09. és C-93/09. sz. ügyek), [EBHT 2010., I-11063. o.].
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