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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2018/743 

av 16. mai 2018 

om et forsøksprosjekt for å gjennomføre bestemmelsene om forvaltningssamarbeid fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/679 ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 av 25. oktober 2012 om forvaltningssamarbeid 

gjennom informasjonssystemet for det indre marked og om oppheving av kommisjonsvedtak 2008/49/EF («IMI-forordningen»)(1), 

særlig artikkel 4 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Informasjonssystemet for det indre marked («IMI»), opprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2012, er en 

programvareapplikasjon som er tilgjengelig via internett, og som er utviklet av Kommisjonen i samarbeid med 

medlemsstatene, for å bistå medlemsstatene med den praktiske gjennomføringen av de kravene til informasjonsutveksling 

som er fastsatt i unionsrettsakter, ved å gi tilgang til et sentralt kommunikasjonssystem for å lette grensekryssende 

informasjonsutveksling og gjensidig bistand. 

2) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(2) fastsettes regler om vern av fysiske personer med hensyn til 

behandling av personopplysninger samt regler om fri utveksling av personopplysninger. I forordningen fastsettes 

prosedyrer for forvaltningssamarbeid mellom tilsynsmyndigheter, mellom tilsynsmyndigheter og Det europeiske 

personvernråd («Personvernrådet»), og dersom det er relevant, med Kommisjonen. IMI kan være et effektivt verktøy når 

det gjelder gjennomføring av bestemmelsene om forvaltningssamarbeid fastsatt i forordning (EU) 2016/679. Det er 

derfor nødvendig å gjennomføre forsøksprosjektet nevnt i artikkel 4 i forordning (EU) nr. 1024/2012. 

3) I tilfeller der medlemsstatene i samsvar med forordning (EU) 2016/679 har utpekt en tilsynsmyndighet som skal fungere 

som et felles kontaktpunkt, bør et slikt kontaktpunkt også anses som en vedkommende myndighet for dette 

forsøksprosjektet. 

4) For å sikre ensartet anvendelse av bestemmelsene i forordning (EU) 2016/679 som beskriver samarbeidet mellom 

tilsynsmyndighetene, Kommisjonen og Personvernrådet, bør IMI gi anledning til å lagre alle opplysninger som er 

relevante for utveksling av informasjon. IMI bør tillate tilsynsmyndighetene å viderebruke slike opplysninger ved 

eventuell påfølgende behandling innenfor rammen av informasjonsutveksling i henhold til artikkel 56, 60 og 66 i 

forordning (EU) 2016/679. 

5) IMI bør sørge for oppgaver som gjør det mulig for Personvernrådet å utveksle dokumentene og opplysningene nevnt i 

bokstav d)–k), m) og x) i artikkel 70 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679, som er nødvendige for å sikre en ensartet og 

rettidig behandling av saker. 

6) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og 

Rådet en vurdering av resultatet av forsøksprosjektet. Det bør fastsettes en dato for når en slik vurdering senest skal 

framlegges. 

7) Forordning (EU) 2016/679 får anvendelse fra 25. mai 2018. Denne beslutning bør derfor få anvendelse fra samme 

tidspunkt. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 24 i forordning (EU) 

nr. 1024/2012.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 18.5.2018, s. 115, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 241/2019 av  

27. september 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

(EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Forsøksprosjektet 

Artikkel 56, 60–66 og artikkel 70 nr. 1 bokstav d)–k), m) og x) i forordning (EU) 2016/679 skal omfattes av et forsøksprosjekt 

for gjennomføring av bestemmelsene om forvaltningssamarbeid i de nevnte artiklene ved hjelp av informasjonssystemet for det 

indre marked («IMI»). 

Artikkel 2 

Vedkommende myndigheter 

I forsøksprosjektet skal tilsynsmyndighetene nevnt i artikkel 51 i forordning (EU) 2016/679 og Det europeiske personvernråd 

nevnt i artikkel 68 i forordning (EU) 2016/679 («Personvernrådet») anses som vedkommende myndigheter. 

Artikkel 3 

Forvaltningssamarbeid mellom tilsynsmyndigheter 

1. I henhold til artikkel 56 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI særlig sørge for følgende grunnleggende tekniske oppgaver: 

a) Innlede samråd for å fastsette den ledende tilsynsmyndigheten og andre berørte tilsynsmyndigheter for en gitt 

grensekryssende behandling. 

b) Formidle intensjonen om å delta i samråd i henhold til bokstav a). 

c) Formidle intensjonen om å behandle en sak lokalt. 

d) Underrette om den ledende myndigheten har til hensikt å behandle eller ikke å behandle saken. 

2. I henhold til artikkel 60 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI særlig sørge for følgende grunnleggende tekniske oppgaver: 

a) Underrette og innlede samråd om et utkast til avgjørelse. 

b) Underrette og innlede samråd om et revidert utkast til avgjørelse. 

c) Formidle intensjonen om å delta i samråd i henhold til bokstav a) og b), herunder formidle relevante og begrunnede 

innsigelser. 

d) Underrette om avgjørelsen som er truffet. 

3. I henhold til artikkel 61 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI særlig sørge for følgende grunnleggende tekniske oppgaver: 

a) Anmode om gjensidig bistand fra en annen tilsynsmyndighet i form av informasjon og/eller tilsynstiltak. 

b) Besvare en anmodning om gjensidig bistand, herunder akseptere eller i unntakstilfeller avslå denne anmodningen. 

c) Underrette om framskrittene med og resultatet av tiltakene som er truffet som svar på anmodningen. 

d) Underrette om eventuelle kostnadsaspekter. 

4. I henhold til artikkel 62 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI særlig sørge for følgende grunnleggende tekniske oppgaver: 

a) Invitere til å delta i felles aktiviteter, herunder felles undersøkelser og felles håndhevingstiltak. 

b) Formidle anmodninger om å delta eller ikke delta i en felles aktivitet. 

c) Underrette om enighet om å gjennomføre en felles aktivitet.  
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Artikkel 4 

Forvaltningssamarbeid mellom tilsynsmyndigheter, Personvernrådet og Kommisjonen 

1. I henhold til artikkel 64 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI særlig sørge for følgende grunnleggende tekniske oppgaver: 

a) Anmode om en uttalelse fra Personvernrådet om 

i) et utkast til avgjørelse fra vedkommende tilsynsmyndighet om noen av tiltakene nevnt i artikkel 64 nr. 1, 

ii) et spørsmål av allmenn interesse, 

iii) en sak som har ringvirkninger i mer enn én medlemsstat. 

b) Formidle et utkast til uttalelse fra Personvernrådet. 

c) Underrette om anmodningen og særlig utkastet til uttalelse fra Personvernrådet. 

d) Formidle den endelige uttalelsen fra Personvernrådet. 

e) Formidle intensjonen om å følge eller ikke følge uttalelsen fra Personvernrådet og eventuelt om å endre utkastet til 

avgjørelse og formidle det endrede utkastet til avgjørelse. 

2. I henhold til artikkel 65 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI særlig sørge for følgende grunnleggende tekniske oppgaver: 

a) Anmode om en bindende beslutning fra Personvernrådet dersom 

i) en berørt tilsynsmyndighet har gjort en relevant og begrunnet innsigelse mot et utkast til avgjørelse fra den ledende 

myndigheten, og den ledende myndigheten har avvist nevnte innsigelse med den begrunnelse at den ikke er relevant 

eller begrunnet i samsvar med artikkel 60 nr. 4 i forordning (EU) 2016/679, 

ii) det er uenighet om hvilken av de berørte tilsynsmyndighetene som har kompetanse med hensyn til hovedvirksomheten, 

iii) en vedkommende tilsynsmyndighet ikke anmoder om uttalelse fra Personvernrådet i tilfellene nevnt i artikkel 64 nr. 1 i 

forordning (EU) 2016/679, 

iv) en vedkommende tilsynsmyndighet ikke følger Personvernrådets uttalelse avgitt i henhold til artikkel 64 i forordning 

(EU) 2016/679. 

b) Formidle utkastet til en bindende beslutning fra Personvernrådet. 

c) Underrette om anmodningen og særlig den bindende beslutningen fra Personvernrådet. 

d) Formidle den bindende beslutningen truffet av Personvernrådet. 

e) Underrette om at en tilsynsmyndighet har meddelt henholdsvis den behandlingsansvarlige eller databehandleren og den 

registrerte om den endelige beslutningen og datoen for meddelelsen. 

3. I henhold til artikkel 66 i forordning (EU) 2016/679 skal IMI særlig sørge for følgende grunnleggende tekniske oppgaver: 

a) Underrette om midlertidige tiltak og begrunnelsen for å treffe dem. 

b) Anmode om en hasteuttalelse eller hastebeslutning fra Personvernrådet. 

c) Formidle utkast til uttalelse eller utkast til beslutning fra Personvernrådet. 

d) Underrette om anmodningen og særlig utkastet til Personvernrådets uttalelse eller beslutning. 

e) Formidle Personvernrådets endelige uttalelse eller endelige beslutning. 

f) Formidle intensjonen om å følge eller ikke følge uttalelsen fra Personvernrådet og eventuelt om å endre utkastet til 

beslutning. 

g) Underrette om at tilsynsmyndigheten har meddelt de berørte partene om beslutningen. 
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Artikkel 5 

Lagring og viderebruk av opplysninger for påfølgende behandling 

IMI skal gi anledning til å lagre opplysninger som behandles i forbindelse med informasjonsutvekslinger i henhold til artikkel 

56 og 60–66 i forordning (EU) 2016/679. Dersom slike opplysninger er nødvendige for påfølgende behandling i henhold til 

disse artiklene, skal IMI tillate viderebruk av lagrede opplysninger. 

Artikkel 6 

Sikre ensartet anvendelse av forordning (EU) 2016/679 

IMI skal sørge for oppgaver som gjør det mulig for Personvernrådet å utveksle de dokumentene og opplysningene som er nevnt 

i bokstav d)–k), m) og x) i artikkel 70 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679. 

Artikkel 7 

Vurdering 

En vurdering av resultatet av forsøksprosjektet nevnt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1024/2012 skal framlegges for 

Europaparlamentet og Rådet innen 31. desember 2021. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 25. mai 2018. 

Utferdiget i Brussel 16. mai 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


