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1. Inledning 

1. Den 13 februari 2013 antog kommissionen paketet om produktsäkerhet och marknadskontroll och 
ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll och ändring av rådets 
direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt direktiven 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, förordning (EU) nr 305/2011, för
ordning (EG) nr 764/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (nedan kallat 
förslaget) ( 1 ). Förslaget skickades samma dag till Europeiska datatillsynsmannen för samråd. 

1.1 Samråd med Europeiska datatillsynsmannen 

2. Innan förslaget antogs gavs Europeiska datatillsynsmannen tillfälle att lämna informella kommentarer. 
Europeiska datatillsynsmannen välkomnar hänvisningen till detta samråd i inledningen till förslaget. 

3. I detta yttrande vill Europeiska datatillsynsmannen belysa de delar av förslaget som kan få konsekven
ser i fråga om behandlingen av personuppgifter och upprepa några av sina tidigare kommentarer som, om 
de antas, skulle förbättra texten ytterligare ur ett uppgiftsskyddsperspektiv. 

1.2 Allmän bakgrund 

4. Förslaget utgör en del av paketet om produktsäkerhet och marknadskontroll som också omfattar ett 
förslag till förordning om konsumentproduktsäkerhet ( 2 ) (som ersätter direktiv 2001/95/EG om allmän 
produktsäkerhet) och en flerårig handlingsplan för marknadskontroll för perioden 2013–2015. Det över
gripande målet är att klargöra regelverket för marknadskontroll för icke-livsmedelsprodukter (både för 
harmoniserade och icke-harmoniserade produkter, oavsett om de är avsedda för konsumenter eller för 
yrkesmässiga användare) och konsolidera det i ett enda instrument. I förslaget förenas reglerna för mark
nadskontroll i direktivet om allmän produktsäkerhet, förordning (EG) nr 765/2008 ( 3 ) och flera sektors
specifika instrument i den harmoniserade EU-lagstiftningen. 

5. Framför allt har bestämmelserna om användningen av EU-systemet för snabbt informationsutbyte 
(Rapex) ( 4 ), som för närvarande ingår i direktivet om allmän produktsäkerhet, överförts till förslaget enligt 
vilket Rapex skulle vara det enda varningssystemet för produkter som utgör en risk för konsumenterna i EU. 

6. Genom förslaget kommer också informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll 
(ICSMS) ( 5 ) att inrättas formellt. Det ska användas som databas med information om marknadskontroll 
och som kommunikationskanal för marknadskontrollmyndigheterna. 

3. Slutsatser 

28. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att det i viss utsträckning har tagits hänsyn till uppgifts
skyddsfrågor i förslaget. I detta yttrande lämnar han emellertid vissa rekommendationer om hur förslaget 
skulle kunna förbättras ytterligare ur uppgiftsskyddssynpunkt. 

29. Europeiska data tillsynsmannen rekommenderar i synnerhet 

— att en materiell bestämmelse införs för att klargöra att förslaget inte är avsett att införa allmänna 
undantag från principerna för uppgiftsskydd och att relevant lagstiftning om behandling av
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personuppgifter (det vill säga nationella bestämmelser genom vilka direktiv 95/46/EG och förordning 
(EG) nr 45/2001 införlivas) fortfarande ska vara tillämplig fullt ut när det gäller marknadskontroll. 
Dessutom skulle skäl 30 vinna på en viss omarbetning. 

— att artiklarna 19 och 21 i förslaget ändras så att bara personuppgifter som är absolut nödvändiga 
behandlas med tanke på marknadskontroll i Rapex respektive ICSMS i enlighet med proportionalitets
principen och principen om dataminimering. 

— att bestämda lagringstider för de personuppgifter som behandlas i Rapex och ICSMS anges i den 
föreslagna förordningen (till exempel i artiklarna 19 och 21) med tanke på att en obegränsad lagringstid 
för personuppgifter skulle vara svår att motivera enligt EU-lagstiftningen om uppgiftsskydd (även om det 
kan vara försvarbart när det gäller information om produkter). 

— att den strategi bibehålls genom vilken allmänheten informeras om farliga produkter (via Rapex 
webbplats) utan att personuppgifter för ekonomiska aktörer som är ansvariga för produkterna offent
liggörs och att en liknande strategi tillämpas i alla de fall då uppgifter offentliggörs av marknadskontroll
myndigheterna i samband med förslaget. 

— att, om det är lagstiftarens avsikt, föreskriva att personuppgifter om ekonomiska aktörer offentliggörs 
(till exempel som en straffåtgärd vid upprepade överträdelser eller som en ytterligare avskräckande 
åtgärd) och att materiella bestämmelser införs i vilka det åtminstone anges vilken typ av personuppgifter 
som får offentliggöras och för vilket syfte. Europeiska datatillsynsmannen vill i detta sammanhang 
påpeka behovet av att överväga på vilket sätt uppgifterna bör offentliggöras för att i så liten utsträckning 
som möjligt påverka enskildas rätt till skydd av privatlivet och till skydd av deras personuppgifter i 
enlighet med EU-domstolens dom i målet Schecke ( 1 ). 

— att bestämmelserna om deltagare från ansökarländer, tredjeländer och internationella organisationer i 
Rapex (artikel 19.4) och om internationellt utbyte av konfidentiell information (artikel 22) kompletteras 
med uttryckliga hänvisningar till de speciella bestämmelser om skydd av personuppgifter som motsvarar 
de bestämmelser som gäller i EU enligt artikel 25 i direktiv 95/46/EG och artikel 9 i förordning (EG) nr 
45/2001. 

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Biträdande Europeisk datatillsynsman
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