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Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea Comisiei
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe piață a
produselor și de modificare a mai multor acte legislative ale Parlamentului European și ale
Consiliului
(Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD: http://
www.edps.europa.eu)
(2013/C 253/04)
1. Introducere
1.
La 13 februarie 2013, Comisia a adoptat Pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței,
incluzând o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea pe
piață a produselor și de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE,
2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE,
2011/65/UE, a Regulamentului (UE) nr. 305/2011, a Regulamentului (CE) nr. 764/2008 și a Regula
mentului (CE) nr. 765/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului (denumită în continuare: „pro
punerea”) (1). La aceeași dată, propunerea a fost trimisă AEPD spre consultare.
1.1. Consultarea AEPD
2.
Înainte de adoptarea propunerii, AEPD a avut posibilitatea de a prezenta observații informale. AEPD
salută menționarea acestei consultări în preambulul propunerii.
3.
În prezentul aviz, AEPD intenționează să sublinieze acele elemente ale propunerii care au implicații
asupra prelucrării datelor cu caracter personal și să reitereze unele dintre observațiile sale anterioare care,
dacă ar fi luate în considerare, ar îmbunătăți în mai mare măsură textul din perspectiva protecției datelor.
1.2. Context general
4.
Propunerea face parte din „Pachetul privind siguranța produselor și supravegherea pieței”, care include
și o propunere de regulament privind siguranța produselor de consum (2) (care înlocuiește Directiva
2001/95/CE privind siguranța generală a produselor „GPSD”) și un plan de acțiune multianual pentru
supravegherea pieței, pe perioada 2013-2015. Obiectivul general este clarificarea cadrului de reglementare
a supravegherii pieței în domeniul produselor nealimentare (atât în ceea ce privește produsele armonizate,
cât și cele nearmonizate, destinate fie consumatorilor, fie profesioniștilor) și consolidarea acestuia într-un
singur instrument. În acest sens, propunerea reunește normele privind supravegherea pieței din GPSD,
Regulamentul (CE) nr. 765/2008 (3) și mai multe instrumente specifice la nivel de sector ale legislației
UE de armonizare.
5.
În special, dispozițiile privind funcționarea sistemului de informare rapidă al UE (RAPEX) (4) care sunt
în prezent conținute în GPSD au fost transferate în cadrul propunerii, potrivit căreia RAPEX va deveni
sistemul unic de alertă pentru produsele care prezintă riscuri pentru consumatorii UE.
6.
Propunerea va institui, de asemenea, în mod formal, sistemul de informare și comunicare pentru
supravegherea pieței (Information and Communication System for Market Surveillance – ICSMS) (5) care va
servi drept bază de date pentru informarea în materie de supraveghere a pieței, precum și drept canal de
comunicare pentru autoritățile de supraveghere a pieței.
3. Concluzii
28.
AEPD apreciază faptul că aspectele legate de protecția datelor au fost luate în considerare în
propunere, într-o anumită măsură. Autoritatea formulează totuși, în prezentul aviz, o serie de recomandări
privind modul în care propunerea ar putea fi în continuare îmbunătățită din perspectiva protecției datelor.
29.

În special, AEPD recomandă:

— să se introducă o dispoziție de fond pentru a stabili clar că propunerea nu intenționează să prevadă
derogări generale de la principiile protecției datelor și că legislația relevantă în materie de prelucrare a
datelor cu caracter personal [însemnând normele naționale de aplicare a Directivei 95/46/CE și a
(1) COM(2013) 75 final.
(2) Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța produselor de consum și de
abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE [COM(2013) 78 final].
(3) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor
de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 339/93, JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
(4) http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.
(5) https://www.icsms.org/icsms/App/index.jsp.
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Regulamentului (CE) nr. 45/2001] rămân integral aplicabile în contextul supravegherii pieței. În plus,
considerentul 30 ar trebui reformulat;
— să se modifice articolele 19 și 21 ale propunerii, în așa fel încât să se asigure că doar informațiile cu
caracter personal strict necesare sunt prelucrate în scopul supravegherii pieței în RAPEX și, respectiv,
ICSMS, în conformitate cu principiul proporționalității și principiul minimizării datelor;
— să se includă în propunerea de regulament (respectiv la articolele 19 și 21) perioadele fixe de păstrare
pentru datele cu caracter personal prelucrate în RAPEX și ICSMS, ținând seama de faptul că o perioadă
nelimitată de păstrare pentru datele cu caracter personal ar fi dificil de justificat în temeiul legislației UE
de protecție a datelor (chiar dacă ar putea fi justificabilă în cazul informării cu privire la produse);
— să se mențină abordarea conform căreia publicul este informat cu privire la produsele nesigure (prin
intermediul site-ului RAPEX) fără ca informațiile cu caracter personal referitoare la operatorul (operatorii)
economic(i) responsabil(i) pentru produsele respective să fie făcute publice și să se aplice o abordare
similară în toate cazurile în care informațiile sunt publicate de autoritățile de supraveghere a pieței în
contextul propunerii;
— dacă legiuitorul are intenția de a stabili publicarea informațiilor cu caracter personal referitoare la
operatorii economici (de exemplu, ca sancțiune în cazurile de încălcare repetată sau ca măsură supli
mentară de descurajare), să se introducă dispoziții explicite de fond care să specifice cel puțin ce tip de
date cu caracter personal pot fi făcute publice și în ce scop(uri). În acest context, se atrage atenția asupra
nevoii de a avea în vedere modalitățile de publicare care ar cauza cel mai mic impact asupra dreptului
persoanei la respectarea vieții private și la protecția datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu
hotărârea Schecke (1) a Curții de Justiție;
— să se completeze dispozițiile cu privire la participarea țărilor candidate, a țărilor terțe sau a organizațiilor
internaționale la RAPEX [articolul 19 alineatul (4)], precum și cu privire la schimbul internațional de
informații confidențiale (articolul 22), cu referiri explicite la dispoziții specifice privind protecția datelor,
corespunzătoare celor aplicabile în Uniune, conform cerințelor articolului 25 din Directiva 95/46/CE și
articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2013.
Giovanni BUTTARELLI

Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția Datelor

(1) CJUE, Schecke (C-92/09 și C-93/09), Rec., 2010, p. I-11063.
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