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KOMMISJONSVEDTAK

2013/EØS/73/22

av 17. mars 2008
om endring av vedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av
forbrukervernlovgivning, med hensyn til gjensidig bistand
[meddelt under nummer K(2008) 987]
(2008/282/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for
håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen om
forbrukervernsamarbeid)(1), særlig artikkel 7 nr. 3, artikkel 8
nr. 7, artikkel 9 nr. 4 og artikkel 12 nr. 6, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

22. desember 2006 gjorde Kommisjonen vedtak
2007/76/EF om gjennomføring av forordning (EF)
nr. 2006/2004(2). Ved nevnte vedtak fastsettes regler
for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 2006/2004
med hensyn til gjensidig bistand mellom vedkommende
myndigheter samt vilkårene som gjelder for slik bistand.
Vedtak 2007/76/EF bør endres for å spesifisere hvilke
opplysninger myndighetene er pålagt å legge fram og
tidsfristen for underretting om hvilke håndhevingstiltak
som er vedtatt samt virkningen de har hatt etter anmodning
om slike tiltak.

3)

Vedtak 2007/76/EF bør også endres for å spesifisere
hvilke opplysninger som må legges fram ved underretting
om håndhevingstiltak eller anmodning om gjensidig
bistand etter underretting om et varsel.

4)

Det er også nødvendig å fastsette hovedprinsippene for
samordning av markedstilsynsvirksomhet og håndheving
for å sikre effektiv håndheving i hele Fellesskapet.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 1.4.2008, s. 26, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 18.
(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. Forordningen sist endret ved direktiv
2007/65/EF (EUT L 332 av 18.12.2007, s. 27).
(2) EUT L 32 av 6.2.2007, s. 192.

5)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 2006/2004 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I vedtak 2007/76/EF skal ny artikkel 7a lyde:
«Artikkel 7a
Samordning av markedstilsynsvirksomhet og
håndheving
Prinsippene for samordning av markedstilsynsvirksomhet
og håndheving fastsettes i kapittel 6 i vedlegget.»
Artikkel 2
Vedlegget til vedtak 2007/76/EF endres i samsvar med
vedlegget til dette vedtak.
Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2008.

For Kommisjonen
Meglena KUNEVA
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
I vedtak 2007/76/EF gjøres følgende endringer:
1.

I nr. 1.1. bokstav c) tilføyes nytt nr. viii), ix) og x):
«viii) navn på produkt eller tjeneste,

2.

ix)

COICOP-kode, [klassifikasjon av individuelt konsum etter formål (De forente nasjoners statistiske
metodologi, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl = 5)],

x)

anvendt reklame- og salgsmedium.»

Nytt nr. 1.3.5. skal lyde:
«1.3.5. Ved vedtakelse av et håndhevingstiltak skal anmodet myndighet, i henhold til artikkel 8 nr. 6 i forordning
(EF) nr. 2006/2004, underrette Kommisjonen og alle andre vedkommende myndigheter utpekt av
medlemsstatene som ansvarlige for håndheving av regelverket som overtredelsen faller inn under, om de
vedtatte tiltak og virkningen av disse på overtredelsen innenfor Fellesskapet.
Den skal sammen med de vedtatte håndhevingstiltakene og deres virkning på overtredelsen innenfor
Fellesskapet legge fram følgende opplysninger:
a) opplysninger om anmodet og anmodende vedkommende myndighet,
b) navn på selger eller leverandør,
c) navn på produkt eller tjeneste,
d) klassifiseringskode,
e) anvendt reklame- eller salgsmedium,
f)

rettslig grunnlag,

g) type overtredelse innenfor Fellesskapet,
h) anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap.»
3.

I nr. 2.1.5 skal første punktum lyde:
«2.1.5. Den anmodende myndighet skal be Kommisjonen om å fjerne opplysningene fra databasen så snart
det er teknisk mulig og uansett ikke senere enn sju dager etter at saken er avsluttet, dersom det etter en
anmodning i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004 viser seg at».

4.

Nytt nr. 2.1.6. skal lyde:
«2.1.6. Den anmodede myndighet skal underrette Kommisjonen og andre vedkommende myndigheter som berøres
av håndhevingstiltakene som er vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004, så
snart det er teknisk mulig og uansett ikke senere enn sju dager etter at tiltakene ble vedtatt.»

5.

Tittelen til kapittel 3 erstattes med «Varsler».

6.

I kapittel 3 tilføyes «3.1.» i begynnelsen av teksten.

7.

I kapittel 3 skal nytt nr. 3.2. og 3.3. lyde:
«3.2.

Når en vedkommende myndighet vedtar håndhevingstiltak som følge av et varsel, skal den, i henhold til
artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004, underrette Kommisjonen og alle andre vedkommende
myndigheter utpekt av medlemsstatene som ansvarlige for håndheving av regelverket som overtredelsen
faller inn under, om disse tiltakene.
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Den skal sammen med de vedtatte håndhevingstiltakene legge fram følgende opplysninger:
a) opplysninger om vedkommende myndighet som har vedtatt tiltakene,
b) navn på selger eller leverandør,
c) navn på produkt eller tjeneste,
d) klassifiseringskode,
e) anvendt reklame- eller salgsmedium,
f)

rettslig grunnlag,

g) type overtredelse innenfor Fellesskapet,
h) anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap.
3.3.

Når en vedkommende myndighet mottar en anmodning om gjensidig bistand som følge av et varsel, skal
den underrette Kommisjonen og alle andre vedkommende myndigheter utpekt av medlemsstatene som
ansvarlige for håndheving av regelverket som overtredelsen faller inn under, om anmodningen og angi
hvilken type anmodning det dreier seg om.
Den skal sammen med den mottatte anmodningen legge fram følgende opplysninger:
a) opplysninger om vedkommende myndighet som anmoder om gjensidig bistand,
b) navn på selger eller leverandør, dersom det foreligger,
c) navn på produkt eller tjeneste,
d) klassifiseringskode,
e) anvendt reklame- eller salgsmedium,
f)

rettslig grunnlag,

g) type overtredelse innenfor Fellesskapet,
h) anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap.»
8.

Nytt kapittel 6 skal lyde:
«6.

KAPITTEL 6 — Samordning av markedstilsynsvirksomhet og håndheving

6.1.

For å oppfylle forpliktelsen i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004 kan alle berørte
vedkommende myndigheter beslutte at en av dem skal samordne håndhevingstiltakene. Idet det tas
hensyn til de særskilte forhold i hvert enkelt tilfelle, skal vedkommende myndighet vanligvis utpeke som
samordnende myndighet den myndigheten som er lokalisert der hvor forhandleren har sitt hovedkontor
eller hovedsenteret for sin virksomhet, eller der hvor flesteparten av de berørte forbrukerne finnes.

6.2.

Kommisjonen skal, dersom den blir forespurt om det, lette samordningen.»

___________________________
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