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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 144/2017 

av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 av 12. juli 2016 i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av det vernet som sikres ved 

Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI etter nr. 5ep (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/65/EU) skal nytt 

nr. 5eq lyde: 

”5eq. 32016 D 1250: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 av 12. juli 2016 i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av det vernet som 

sikres ved Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater (EUT L 207 av 1.8.2016, s. 1).” 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 8. juli 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

Utferdiget i Brussel 7. juli 2017. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann  

  

(1) EUT L 207 av 1.8.2016, s. 1. 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Felleserklæring fra avtalepartene 

i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 144/2017 som innlemmer i EØS-avtalen 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av det vernet som sikres ved Privacy Shield-avtalen 

mellom EU og De forente stater 

Ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 fastsettes det at organisasjoner som er sertifiserte i 

henhold til Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, skal følge den anbefaling som er gitt 

av europeiske personvernmyndigheter, når det gjelder behandling av opplysninger om menneskelige 

ressurser som er samlet inn i forbindelse med et arbeidsforhold, eller når en organisasjon frivillig har 

underlagt seg personvernmyndighetenes tilsyn. Anbefalingen vil bli gitt gjennom et uformelt panel av 

personvernmyndigheter opprettet på EU-plan av personvernmyndighetene på grunnlag av deres 

kompetanse til å organisere sitt arbeid og samarbeide med hverandre. 

Med hensyn til saker som vil falle inn under USAs Privacy Shield-ombudets kompetanse, vil individuelle 

klager og ytterligere kommunikasjon kanaliseres gjennom et sentralisert EU-klagebehandlingsorgan som 

vil være satt sammen av personvernmyndigheter i EU. 

Avtalepartene er enige om at personvernmyndighetenes deltakelse i slike organer er nødvendig for å 

respektere nevnte myndigheters kompetanse til å høre klager framsatt av enkeltpersoner angående vern av 

deres rettigheter og friheter med hensyn til behandling av personopplysninger og utøvelse av de 

etterforsknings- og undersøkelsesmyndigheter de er tildelt gjennom direktiv 95/46/EF. 

Direktiv 95/46/EF er innlemmet i EØS-avtalen, og EFTA-statene er derfor forpliktet til å garantere 

personvernmyndighetene fri utøvelse av tilsynsmyndighet, også den som gjelder overføring av 

personopplysninger til tredjestater. Avtalepartene er enige om at personvernmyndighetene i EFTA-statene 

bør ha mulighet til å delta i det uformelle panelet av personvernmyndigheter og i EU-

klagebehandlingsorganet nevnt i Privacy Shield-avtalen mellom EU og De forente stater, for å sikre lik 

tilnærming til tilsynspraksis og ensartet vern av enkeltpersoners rettigheter og friheter i hele EØS. 

I henhold til vilkårene i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 kan registrerte i EU som en siste utvei 

når det gjelder resterende krav som ikke er løst gjennom konsultasjoner med den berørte organisasjon 

eller etter å ha involvert vedkommende personvernmyndighet eller det amerikanske handels-

departementet, bringe saken inn for Privacy Shield-panelet. Privacy Shield-panelet vil bestå av 

voldgiftsmenn valgt ut av partene fra en liste utarbeidet av Europakommisjonen og det amerikanske 

handelsdepartementet.  

Avtalepartene er enige om at Kommisjonen vil konsultere EFTA-statene med hensyn til utarbeidelsen av 

listen over voldgiftsmenn og ta hensyn til EFTA-statenes mening, før voldgiftsmennene utpekes. 


