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Uradni list Evropske unije

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije o uredbi
Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov in spremembi različnih zakonodajnih
instrumentov Evropskega parlamenta in Sveta
(Celotno besedilo tega mnenja je na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku na spletni strani ENVP na
naslovu http://www.edps.europa.eu)
(2013/C 253/04)
1. Uvod
1.
Komisija je 13. februarja 2013 sprejela sveženj ukrepov za varnost proizvodov in nadzor trga vključno
s predlogom o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru trga proizvodov in spremembi direktiv
Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES,
2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES,
2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredbe (ES) št.
764/2008 in Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: predlog) (1).
Predlog je bil istega dne poslan ENVP v pregled.
1.1 Posvetovanje z ENVP
2.
ENVP je imel že pred sprejetjem predloga možnost predložiti neuradne pripombe. ENVP pozdravlja
izrecno sklicevanje na to posvetovanje v preambuli k predlogu.
3.
ENVP želi v tem mnenju poudariti tiste elemente predloga, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov,
in ponoviti nekatere prejšnje pripombe, ki bi, če bi bile upoštevane, dodatno izboljšale besedilo z vidika
varstva podatkov.
1.2 Splošno ozadje
4.
Predlog je del „Svežnja ukrepov za varnost proizvodov in nadzor trga“, ki vključuje tudi predlog
uredbe o varnosti potrošniških proizvodov (2) (ki bo nadomestila direktivo o splošni varnosti proizvodov,
v nadaljnjem besedilu: DSVP) in večletni akcijski načrt za nadzor trga za obdobje 2013–2015. Splošni cilj je
pojasniti regulativni okvir za nadzor trga neživilskih proizvodov (za usklajene in neusklajene proizvode,
namenjene potrošnikom ali za poklicno uporabo), in jih združiti v enotnem instrumentu. V ta namen so v
predlogu združena pravila o nadzoru trga DSVP, Uredbe (ES) št. 765/2008 (3) in različni področni zakoni
usklajevalne zakonodaje EU.
5.
Zlasti so bile v predlog prenesene določbe v zvezi z delovanjem hitrega informacijskega sistema EU
(RAPEX) (4), ki so trenutno vključene v DSVP, v skladu s katerimi bi sistem RAPEX postal edini sistem
obveščanja o proizvodih, ki pomenijo tveganje za potrošnike EU.
6.
V predlogu bo tudi uradno določen informacijski in komunikacijski sistem za nadzor trga (ICSMS) (5),
ki se bo uporabljal kot zbirka podatkov o nadzoru trga in komunikacijski kanal za organe za nadzor trga.
3. Sklepne ugotovitve
28.
ENVP ceni, da so bila v predlogu v določeni meri upoštevana vprašanja o varstvu podatkov. Vendar
pa v tem mnenju daje nekaj priporočil o tem, kako bi lahko predlog dodatno izboljšali z vidika varstva
podatkov.
29.

ENVP zlasti priporoča, naj:

— se vključi vsebinska določba za pojasnilo, da namen predloga ni zagotoviti splošna odstopanja od načel
varstva podatkov in da se zadevna zakonodaja o obdelavi osebnih podatkov (to so nacionalna pravila za
(1) COM(2013) 75 final.
(2) Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti potrošniških proizvodov ter razveljavitvi Direktive Sveta
87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES (COM(2013) 78 final).
(3) Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in
nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 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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izvajanje Direktive 95/46/ES in Uredba (ES) št. 45/2001) še naprej v celoti uporablja v okviru nadzora
trga. Poleg tega bi bilo koristno nekoliko preoblikovati uvodno izjavo 30,
— se spremenita člena 19 in 21 predloga, da bi se zagotovilo, da se v skladu z načeli sorazmernosti in
zmanjšanja količine podatkov za namene nadzora trga v sistemih RAPEX in ICSMS obdelujejo le nujno
potrebni osebni podatki,
— se v predlagani uredbi (tj. členih 19 in 21) predpišejo določena obdobja hranjenja osebnih podatkov,
obdelanih v sistemih RAPEX in ICSMS, ob upoštevanju, da bi bilo na podlagi zakonodaje EU o varstvu
podatkov težko upravičiti neomejena obdobja hranjenja osebnih podatkov (čeprav bi to morda bilo
upravičeno v primeru podatkov o proizvodih),
— se ohrani pristop, pri katerem je javnost obveščena o proizvodih, ki niso varni (na spletni strani sistema
RAPEX), ne da bi javnost seznanili s podatki o gospodarskem(ih) subjektu(ih), odgovornih za te proiz
vode, in naj se podoben pristop uporablja v vseh primerih, pri katerih informacijo v okviru predloga
objavijo organi za nadzor trga,
— če je namen zakonodajalca poskrbeti za objavo osebnih podatkov o gospodarskih subjektih (npr. kot
sankcijo pri večkratnih kršitvah ali dodatni odvračilni ukrep), vključno z izrecnimi vsebinskimi določ
bami, ki bi določale vsaj vrsto osebnih podatkov, ki se lahko objavijo in za kakšne namene. V tem
okviru naj se pozornost nameni potrebi preučitve načinov objave, ki bi manj posegali v pravico do
spoštovanja zasebnega življenja posameznika in varstva njegovih osebnih podatkov v skladu s sodbo
Sodišča v zadevi Schecke (1),
— se določbe o sodelovanju držav kandidatk, tretjih držav ali mednarodnih organizacij v sistemu RAPEX
(člen 19(4)) ali pri mednarodni izmenjavi zaupnih informacij (člen 22) dopolnijo z izrecnim skliceva
njem na posebne določbe o varstvu osebnih podatkov, ki ustrezajo določbam, ki se uporabljajo v Uniji,
kot zahtevata člen 25 Direktive 95/46/ES in člen 9 Uredbe (ES) št. 45/2001.

V Bruslju, 30. maja 2013
Giovanni BUTTARELLI

Pomočnik Evropskega nadzornika za varstvo podatkov

(1) Sodba Sodišča Evropske unije v združeni zadevi C-92/09 in C-93/09, Recueil, str. I-11063.

