
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 27/2023 

av 3. februar 2023 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 

områder utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte euro-

paparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/887 av 20. mai 2021 om opp-

rettelse av Det europeiske kompetansesenter for cybersikkerhet innen 

industri, teknologi og forskning og av nettverket av nasjonale samord-

ningssentre(1). 

2) EØS-avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet 

samarbeid mulig fra 1. januar 2023 – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 2, etter nr. 7 (transeuropeiske telenett), skal 

nytt nummer lyde: 

”8. a)  EFTA-statene skal fra 1. januar 2023 delta i de aktivitetene som kan 

følge av følgende rettsakt: 

− 32021 R 0887: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2021/887 av 20. mai 2021 om opprettelse av Det europeiske kom-

petansesenter for cybersikkerhet innen industri, teknologi og 

forskning og av nettverket av nasjonale samordningssentre (EUT 

L 202 av 8.6.2021, s. 1). 

b) EFTA-statene skal delta fullt ut i styret og skal der ha de samme rettig-

hetene og pliktene som EUs medlemsstater, unntatt stemmerett. 

c) EFTA-statenes borgere skal kunne velges til medlem i den strategiske 

rådgivende gruppen. 

d) Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav 

a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn i Den europeiske union kan 

  

(1)  EUT L 202 av 8.6.2021, s. 1. 



 

statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter, tilsettes 

på kontrakt av kompetansesenterets daglige leder. 

e) Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) 

og artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn i Den eu-

ropeiske union skal språkene nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 

anses av kompetansesenteret, med hensyn til sine ansatte, som et av 

Unionens språk nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om Den europeiske 

union. 

f) EFTA-statene skal tilstå kompetansesenteret og dets ansatte privilegier 

og immunitet tilsvarende de som er omhandlet i protokollen om Den 

europeiske unions privilegier og immunitet. 

g) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 

2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommi-

sjonens dokumenter skal ved anvendelse av forordning (EU) 2021/887 

gjelde for alle kompetansesenterets dokumenter som også angår EFTA-

statene. 

h) I henhold til artikkel 79 nr. 3 i EØS-avtalen får del VII (Bestemmelser 

om organene) i EØS-avtalen anvendelse for dette nummer.” 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens 

artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Den får anvendelse fra 1. januar 2023. 

Artikkel 3 

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

europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 3. februar 2023. 

For EØS-komiteen 

Nicolas von Lingen 

Formann 

  

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 



 

Felleserklæring fra avtalepartene 

i forbindelse med EØS-komiteens beslutning nr. 27/2023 som innlemmer 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/887 i EØS-avtalen 

Partene erkjenner at innlemmingen av denne rettsakten ikke berører den direkte 
anvendelsen av protokoll 7 om Den europeiske unions privilegier og immunitet 
på statsborgere i EFTA-stater på territoriet til den enkelte medlemsstat i Den 
europeiske union i henhold til artikkel 11 i nevnte protokoll. 

 


