
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 336/2022 

av 9. desember 2022 

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 ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/914 av 4. juni 2021 

om standardavtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredje-

land i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679(1) 

skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/915 av 4. juni 2021 

om standardavtalevilkår mellom behandlingsansvarlige og databehandlere 

i henhold til artikkel 28 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2016/679 og artikkel 29 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/1725(2) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

3) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI, etter nr. 5eu (Kommisjonens gjennomføringsbeslut-

ning (EU) 2022/254), skal nye numre lyde: 

”5ev.  32021 D 0914: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/914 

av 4. juni 2021 om standardavtalevilkår for overføring av personopplys-

ninger til tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) 2016/679 (EUT L 199 av 7.6.2021, s. 31). 

5ew.  32021 D 0915: Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/915 

av 4. juni 2021 om standardavtalevilkår mellom behandlingsansvarlige og 

databehandlere i henhold til artikkel 28 nr. 7 i europaparlaments- og råds-

forordning (EU) 2016/679 og artikkel 29 nr. 7 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/1725 (EUT L 199 av 7.6.2021, s. 18).” 

  

(1)  EUT L 199 av 7.6.2021, s. 31. 

(2)  EUT L 199 av 7.6.2021, s. 18. 



 

Artikkel 2 

Teksten til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/914 og (EU) 2021/915 på is-

landsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 10. desember 2022, 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 9. desember 2022. 

For EØS-komiteen 

Kristján Andri Stefánsson 

Formann 

 

  

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


