
Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het 
voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het markttoezicht op producten en tot wijziging van verschillende 

wetgevingsinstrumenten van het Europees Parlement en de Raad 

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 253/04) 

1. Inleiding 

1. Op 13 februari 2013 heeft de Commissie haar wetgevingspakket productveiligheid en markttoezicht 
vastgesteld, waaronder een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betref
fende het markttoezicht op producten en tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de 
Raad, de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 
2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 
2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen 
(EU) nr. 305/2011, (EG) nr. 764/2008 en (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad 
(hierna „het voorstel” genoemd) ( 1 ). Op dezelfde dag is het voorstel door de Commissie ter raadpleging aan 
de EDPS toegezonden. 
1.1. Raadpleging van de EDPS 

2. In een eerder stadium, voor de aanneming van het voorstel, werd de EDPS de gelegenheid gegeven 
informele opmerkingen te maken. De EDPS is verheugd over de verwijzing naar de onderhavige raadpleging 
in de preambule van het voorstel. 
3. In dit advies wil de EDPS de aandacht vestigen op de elementen van het voorstel die implicaties op het 
gebied van de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen en enkele eerder door de EDPS 
gemaakte opmerkingen herhalen, die, indien ze in aanmerking zouden worden genomen, de tekst vanuit het 
oogpunt van gegevensbescherming verder zouden verbeteren. 
1.2. Algemene achtergrond 

4. Het voorstel is onderdeel van het „Wetgevingspakket productveiligheid en markttoezicht”, dat ook een 
voorstel voor een verordening betreffende de veiligheid van consumentenproducten ( 2 ) (die de richtlijn 
algemene productveiligheid 2001/95/EG vervangt) en een meerjarig actieplan voor markttoezicht voor de 
periode 2013-2015 omvat. Het algemene doel is om het regelgevingskader voor markttoezicht op het 
gebied van niet-voedingsproducten te verduidelijken (zowel voor geharmoniseerde als voor niet-geharmoni
seerde producten, ongeacht of zij bestemd zijn voor consumenten of professionals) en dit te consolideren in 
één enkel instrument. Hiertoe voegt het voorstel de regels inzake markttoezicht van de Richtlijn algemene 
productveiligheid, Verordening (EG) nr. 765/2008 ( 3 ) en verscheidene sectorspecifieke EU-harmonisatiewet
gevingsteksten samen. 
5. In het bijzonder zijn de bepalingen inzake de werking van het EU-systeem voor snelle uitwisseling van 
informatie (RAPEX) ( 4 ) die momenteel in de RAPV zijn vervat, overgebracht naar het voorstel, dat RAPEX 
maakt tot het enige waarschuwingssysteem voor producten die een risico voor consumenten in de EU 
vormen. 
6. Ook zal het voorstel het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS) ( 5 ) formeel 
instellen. Dit systeem zal dienen als gegevensbank voor informatie over markttoezicht en als een com
municatiekanaal voor markttoezichtautoriteiten. 
3. Conclusies 

28. De EDPS waardeert het dat in het voorstel in zekere mate rekening wordt gehouden met gegevens
bescherming. In het onderhavige advies doet de EDPS echter enkele aanbevelingen over de wijze waarop het 
voorstel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming verder zou kunnen worden verbeterd. 
29. Met name beveelt de EDPS aan: 

— een inhoudelijke bepaling op te nemen die verduidelijkt dat het voorstel niet is bedoeld om algemene 
afwijkingen van de gegevensbeschermingsbeginselen toe te staan en dat de toepasselijke wetgeving
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inzake gegevensbescherming (d.w.z. nationale voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG en 
Verordening (EG) nr. 45/2001) in het markttoezichtkader onverkort van toepassing blijft. Voorts zou 
overweging 30 baat hebben bij enige herformulering; 

— de artikelen 19 en 21 van het voorstel te wijzigen om ervoor te zorgen dat in RAPEX en het ICSMS 
alleen persoonlijke informatie wordt verwerkt die strikt noodzakelijk is voor de respectieve markttoe
zichtdoeleinden, in overeenstemming met de beginselen van evenredigheid en minimalisering van de 
gegevensverwerking. 

— in de voorgestelde verordening (bv. in de artikelen 19 en 21) te voorzien in vaste bewaartermijnen voor 
de persoonsgegevens die worden verwerkt in RAPEX en het ICSMS, met inachtneming van het feit dat 
een onbegrensde bewaartermijn voor persoonsgegevens moeilijk te rechtvaardigen is op grond van de 
EU-gegevensbeschermingswetgeving (hoewel dit gerechtvaardigd kan zijn in geval van informatie over 
producten); 

— de aanpak waarbij het publiek over onveilige producten wordt geïnformeerd (via de website van RAPEX) 
zonder dat persoonlijke informatie van de marktdeelnemer(s) die verantwoordelijk is (zijn) voor deze 
producten openbaar wordt gemaakt, te handhaven en een soortgelijke aanpak toe te passen in alle 
gevallen dat markttoezichtautoriteiten in het kader van het voorstel informatie openbaar maken; 

— mocht het de intentie van de wetgever zijn om te voorzien in de openbaarmaking van persoonlijke 
informatie van marktdeelnemers (bijvoorbeeld als sanctie bij herhaalde inbreuken of als aanvullende 
afschrikking), uitdrukkelijke inhoudelijke bepalingen op te nemen waarin ten minste wordt vermeld welk 
typen persoonsgegevens openbaar mogen worden gemaakt en voor welk doel of welke doelen. In dit 
verband wordt de aandacht gevestigd op de noodzaak om modaliteiten voor deze openbaarmaking te 
overwegen die minder sterk ingrijpen in het recht van een persoon op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens, in overeenstemming met het arrest- 
Schecke ( 1 ) van het Hof van Justitie van de Europese Unie; 

— de bepalingen inzake de deelname van kandidaat-lidstaten, derde landen of internationale organisaties 
aan RAPEX (artikel 19, lid 4), evenals die inzake de internationale uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie (artikel 22) aan te vullen met expliciete verwijzingen naar specifieke bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens die overeenstemmen met de bepalingen die van toepassing zijn in de 
Unie, zoals wordt vereist door artikel 25 van Richtlijn 95/46/EG en artikel 9 van Verordening (EG) nr. 
45/2001. 

Gedaan te Brussel, 30 mei 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europese adjunct-toezichthouder voor gegevensbescherming
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