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KOMMISJONSBESLUTNING

2017/EØS/29/46

av 1. mars 2011
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(2011) 1165]
(2011/141/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

deltakelsen i samordnede håndhevingsaktiviteter og
minstekrav til opplysningene som skal gis innenfor
rammene av slike aktiviteter.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter
med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
(forordningen om forbrukervernsamarbeid)(1), særlig artikkel 6
nr. 4, artikkel 7 nr. 3, artikkel 8 nr. 7, artikkel 9 nr. 4, artikkel
10 nr. 3, artikkel 12 nr. 6, artikkel 13 nr. 5 og artikkel 15 nr. 6,
og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

4)

Den 22. desember 2006 gjorde Kommisjonen vedtak
2007/76/EF(2) om gjennomføring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for
håndheving av forbrukervernlovgivning med hensyn til
gjensidig bistand.

5)

Det er nødvendig å tilpasse vedtak 2007/76/EF til
uttalelse 6/2007(4) fra arbeidsgruppen for personvern i
forbindelse med behandling av personopplysninger
nedsatt ved artikkel 29 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF(5) og uttalelse fra EUs
datatilsynsmann(6).

6)

Vedtak 2007/76/EF bør derfor endres.

7)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra komitéen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 2006/2004 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedtak 2007/76/EF ble endret ved kommisjonsvedtak
2008/282/EF(3) for å fastsette prinsippene for
underretning om håndhevingstiltak, hvilke opplysninger
som skal legges fram etter underretning om et varsel, og
samordning
av
markedstilsynsvirksomhet
og
håndhevingsaktiviteter.

Vedlegget til vedtak 2007/76/EF endres i samsvar med
vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Kravene som fastsettes i vedtak 2007/76/EF når det
gjelder fjerning av opplysninger fra databasen nevnt i
artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2006/2004 og
regelmessig underretning, bør gjennomgås på bakgrunn
av erfaringene fra driften av samarbeidsnettverket for
håndheving.

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2011.
For Kommisjonen
John DALLI

Dessuten bør det foretas en presisering av reglene for
samordnende vedkommende myndighets plikter,

Medlem av Kommisjonen
_____

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59, 4.3.2011, s. 63, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2012 av
7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX
(Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 36.
(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1.
(2) EUT L 32 av 6.2.2007, s. 192.
(3) EUT L 89 av 1.4.2008, s. 26.

(4) Uttalelse 6/2007/EF om personvernspørsmål knyttet til systemet
for forbrukervernsamarbeid (CPCS) 01910/2007/EN, WP 139,
vedtatt 21. september 2007.
(5) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
(6) Uttalelse fra EUs datatilsynsmann, ref. 2010-0692.
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VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 2007/76/EF gjøres følgende endringer:
1) Nr. 2.1.3 skal lyde:
«2.1.3. Dersom enighet ikke kan oppnås, skal den anmodede myndighet gi et svar der den oversender alle
relevante opplysninger den har til rådighet, og angi hvilke etterforsknings- og håndhevingstiltak som er
gjort eller planlagt (herunder frister), senest fjorten dager etter at en anmodning ble mottatt via det sentrale
kontaktorganet. Den anmodede myndighet skal regelmessig gi den anmodende myndighet ajourførte
opplysninger når det er nødvendig, og minst hver tredje måned, inntil
a) eventuelle relevante opplysninger som kreves for å avgjøre om en overtredelse innenfor Fellesskapet
har funnet sted, eller for å avgjøre om det er rimelig grunn til mistanke om at den vil finne sted, er blitt
sendt til den anmodende myndighet, eller
b) overtredelsen innenfor Fellesskapet har opphørt eller anmodningen har vist seg å være ubegrunnet.»
2) I nr. 2.1.5 skal nye ledd lyde:
«Så snart en vedkommende myndighet oppdager at en anmodning om gjensidig bistand i henhold til artikkel 6, 7
eller 8 i forordning (EF) nr. 2006/2004 inneholder feilaktige data som ikke kan rettes på annen måte, skal
myndigheten anmode Kommisjonen om å fjerne opplysningene fra databasen så snart det er teknisk mulig, og
uansett ikke senere enn sju dager etter at anmodningen om sletting er mottatt.
Alle andre opplysninger knyttet til anmodninger om gjensidig bistand i henhold til artikkel 6 i forordning (EF)
nr. 2006/2004 skal fjernes fra databasen fem år etter at saken er avsluttet.»
3) I nr. 2.2.2 skal nytt ledd lyde:
«Begrunnede varsler skal fjernes fra databasen fem år etter at de er utstedt.»
4) I artikkel 4 skal overskriften lyde:
«4. KAPITTEL 4 – TILGANG TIL UTVEKSLEDE OPPLYSNINGER OG PERSONVERN»
5) Nytt nr. 4.3 og 4.4 skal lyde:
«4.3. Kommisjonens tilgang til data
Kommisjonens tilgang til data skal være begrenset til det som kreves i henhold til forordning (EF)
nr. 2006/2004. Dette omfatter tilgang til varslinger i henhold til artikkel 7 nr. 1, til meldinger i henhold til
artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 6, til opplysninger om samordning av markedstilsynsvirksomhet og
håndhevingsaktiviteter i henhold til artikkel 9 og til vilkår i henhold til artikkel 15 nr. 5 i forordning (EF)
nr. 2006/2004.
4.4.

Følsomme opplysninger
Vedkommende myndigheter skal ikke behandle personopplysninger knyttet til rase, etnisk opprinnelse,
politiske oppfatninger, religion, fagforeningsmedlemskap, helse eller seksualliv, med mindre det er umulig å
oppfylle kravene i henhold til forordning (EF) nr. 2006/2004 på annen måte og behandling av slike data er
tillatt i henhold til direktiv 95/46/EF.
Vedkommende myndigheters behandling av personopplysninger om lovbrudd, mistenkte lovbrudd og
sikkerhetstiltak skal begrenses til det særlige formål å yte gjensidig bistand som beskrevet i forordning (EF)
nr. 2006/2004.»

6) Kapittel 6 skal lyde:
«6.

KAPITTEL 6 – SAMORDNING AV MARKEDSTILSYNSVIRKSOMHET OG HÅNDHEVINGSAKTIVITETER

6.1.

Ved anvendelse av artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004 kan myndighetene som har avtalt å
samordne sine håndhevingsaktiviteter, treffe alle nødvendige beslutninger for å sikre tilstrekkelig
samordning, og de skal gjennomføre dem etter beste evne.
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En vedkommende myndighet kan i samråd med den anmodende myndighet avslå en invitasjon om å delta i
samordnede håndhevingsaktiviteter dersom
a) rettergang allerede er igangsatt eller endelig dom allerede er avsagt for de samme overtredelser innenfor
Fellesskapet og mot de samme selgere eller leverandører, av rettsmyndighetene i den anmodede eller den
anmodende myndighets medlemsstat,
b) myndigheten etter behørig undersøkelse anser at den ikke er berørt av overtredelsen innenfor
Fellesskapet.
Dersom en vedkommende myndighet beslutter å avslå en invitasjon om å delta i samordnede
håndhevingsaktiviteter, skal myndigheten begrunne dette.
Dette nummer berører ikke anvendelsen av artikkel 6 og 8 i forordning (EF) nr. 2006/2004.

6.3.

For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004 kan de 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 myndigheter i prinsippet 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.

6.4.

Kommisjonen skal, dersom den blir forespurt om det, lette samordningen av tiltak i henhold til artikkel 9
nr. 1 og nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004.

6.5.

Den vedkommende myndighet som er utpekt til samordnende myndighet i henhold til nr. 6.3, skal minst
være ansvarlig for følgende:
a) forvalte kommunikasjonen mellom myndighetene som deltar i de samordnede aktivitetene, på en egnet
måte,
b) ved behov utarbeide en kort, sammenfattet rapport ved avslutningen av den samordnede aktiviteten,
c) avslutte den samordnede håndhevingsaktiviteten i databasen så snart det er teknisk mulig, og uansett
senest sju dager etter at den siste anmodningen om gjensidig bistand mellom to vedkommende
myndigheter som deltar i samordnede håndhevingsaktiviteter, er avsluttet av den berørte anmodende
myndighet.
Den samordnende myndighets forpliktelser skal ikke berøre de krav til å gi opplysninger som stilles til de
øvrige deltakende vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 2006/2004 og dennes
gjennomføringsbestemmelser.

6.6.

I tillegg til de opplysninger som kreves i forbindelse med gjensidig bistand i henhold til artikkel 6, 7 og 8 i
forordning (EF) nr. 2006/2004, skal en vedkommende myndighet som beslutter å anmode andre myndigheter
om å samordne håndhevingsaktiviteter, minst gi følgende opplysninger:
a) nærmere opplysninger
håndhevingsaktiviteter,

om

vedkommende

myndighet

som

b) navn på selger eller leverandør,
c) navn på produkt eller tjeneste,
d) klassifiseringskode,
e) anvendt reklame- eller salgskanal,
f) rettsgrunnlag,
g) et kort sammendrag av overtredelsen,
h) en sammenfatning av formålet med de samordnede aktivitetene.»
____________

anmoder

om

samordning

av

