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1. Įvadas 

1. 2013 m. vasario 13 d. Komisija priėmė produktų saugos ir rinkos priežiūros dokumentų rinkinį, 
įskaitant Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros, kuriuo iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 
97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 
2007/23/EB, 2008/57/EB, 2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 
(toliau – pasiūlymas) ( 1 ). Tą pačią dieną pasiūlymas buvo nusiųstas EDAPP konsultacijai. 

1.1. Konsultacijos su EDAPP 

2. Prieš priimant pasiūlymą, EDAPP buvo suteikta galimybė pateikti neoficialias pastabas. EDAPP 
teigiamai vertina tai, kad pasiūlymo preambulėje pateikta nuoroda į šias konsultacijas. 

3. Šioje nuomonėje EDAPP nori atkreipti dėmesį į pasiūlymo aspektus, susijusius su poveikiu asmens 
duomenų tvarkymui, ir pakartoti tam tikras savo ankstesnes pastabas, kurios, jei į jas bus atsižvelgta, 
duomenų apsaugos požiūriu turėtų padėti užtikrinti tikslesnę teksto formuluotę. 

1.2. Bendros aplinkybės 

4. Pasiūlymas yra produktų saugos ir rinkos priežiūros dokumentų rinkinio dalis, į kurį taip pat įtrauktas 
vartojimo gaminių saugos reglamento pasiūlymas ( 2 ) (pakeičiantis bendros gaminių saugos direktyvą 
2001/95/EB, toliau – BGSD) ir daugiametis rinkos priežiūros veiksmų 2013–2015 m. planas. Pagrindinis 
pasiūlymo tikslas – patikslinti ne maisto produktų rinkos priežiūros reglamentavimo sistemą (taikomą tiek 
suderintiems, tiek nesuderintiems gaminiams, nepriklausomai nuo to, ar jie skirti vartotojams ar profesio
naliems naudotojams) ir nustatyti ją viename dokumente. Šiuo tikslu pasiūlyme sujungiamos BGSD, Regla
mente (EB) Nr. 765/2008 ( 3 ) ir kelių konkrečių sektorių veiklą reglamentuojančiuose ES derinamuosiuose 
teisės aktuose nustatytos taisyklės. 

5. Visų pirma šiuo metu BGSD įtvirtintos nuostatos, susijusios su ES skubaus pasikeitimo informacija 
sistema (toliau – RAPEX) ( 4 ), perkeltos į pasiūlymą. Pagal šias nuostatas RAPEX turėtų tapti bendra įspėjimo 
apie gaminius, kurie kelia pavojų ES vartotojams, sistema. 

6. Pasiūlymu taip pat bus oficialiai sukurta rinkos priežiūros informacinė ryšių sistema (toliau – 
ICSMS) ( 5 ), kuri veiks kaip rinkos priežiūros informacinė duomenų bazė ir rinkos priežiūros institucijų 
ryšių palaikymo kanalas. 

3. Išvados 

28. EDAPP palankiai vertina tai, kad pasiūlyme atsižvelgta į kai kurias duomenų apsaugos problemas. 
Tačiau šioje nuomonėje jis pateikia keletą rekomendacijų dėl to, kaip pasiūlymą duomenų apsaugos požiūriu 
būtų galima labiau patobulinti. 

29. Visų pirma EDAPP rekomenduoja: 

— įtraukti esminę nuostatą, kuria būtų patikslinama, kad pasiūlymu nėra siekiama numatyti bendrąsias 
duomenų apsaugos principų išimtis ir kad susiję asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantys teisės
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aktai (pvz., nacionalinės taisyklės, kuriomis įgyvendinama Direktyva 95/46/EB, ir Reglamentas (EB) Nr. 
45/2001) toliau visiškai taikomi rinkos priežiūros srityje. Be to, 30 konstatuojamąją dalį būtų naudinga 
šiek tiek performuluoti, 

— iš dalies pakeisti pasiūlymo 19 ir 21 straipsnius siekiant užtikrinti, kad atitinkamai RAPEX ir ICSMS 
asmenų duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis rinkos priežiūros tikslų ir nepažeidžiant propor
cingumo ir duomenų minimizavimo principų, 

— siūlomame reglamente (pvz., 19 ir 21 straipsniuose) numatyti konkrečius RAPEX ir ICSMS tvarkomų 
asmens duomenų saugojimo terminus ir atsižvelgti į tai, kad neribotą asmens duomenų saugojimą būtų 
sudėtinga pagrįsti galiojančiais ES duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais (net jei tai būtų 
pateisinama informacijos apie gaminius atveju), 

— išlaikyti požiūrį, pagal kurį visuomenė informuojama apie nesaugius gaminius (per RAPEX svetainę) 
viešai neatskleidžiant ekonominės veiklos vykdytojo (-ų), atsakingo (-ų) už šiuos gaminius, asmens 
duomenų ir laikytis panašaus požiūrio visais atvejais, kai informaciją, atsižvelgdamos į šio pasiūlymo 
tikslus, skelbia rinkos priežiūros institucijos, 

— jeigu teisės aktų leidėjas siektų, kad būtų skelbiama ekonominės veiklos vykdytojų asmens duomenys 
(pvz., kaip sankcija tais atvejais, kai pažeidimai kartojasi arba siekiant papildomo atgrasomojo poveikio), 
įtraukti aiškias esmines nuostatas, kuriose bent jau būtų paaiškinama, kokios rūšies asmens duomenys 
gali būti skelbiami viešai ir kokiu (-iais) tikslu (-ais). Šiomis aplinkybėmis atkreiptinas dėmesys į poreikį 
apsvarstyti skelbimo būdus, kuriais būtų mažiau ribojama asmens teisė į privatų gyvenimą ir asmens 
duomenų apsaugą, ir atsižvelgti į Teisingumo Teismo sprendimą Schecke byloje ( 1 ), 

— papildyti nuostatas dėl paraišką pateikusių šalių, trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų dalyvavimo 
RAPEX (19 straipsnio 4 dalis), taip pat dėl tarptautinių konfidencialios informacijos mainų (22 straipsnis) 
ir pateikti aiškias nuorodas į konkrečias su asmens duomenų apsauga susijusias nuostatas, atitinkančias 
Sąjungoje taikomas nuostatas, kaip to reikalaujama pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnį ir Regla
mento (EB) Nr. 45/2001 9 straipsnį. 

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 30 d. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno padėjėjas
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