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EØS-KOMITEENS BESLUTNING  

nr. 91/2019 

av 29. mars 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

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

avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 av 8. juni 2016 om beskyttelse av fortrolig 

knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig tilegnelse, 

bruk og utlevering(1) skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) EØS-avtalens vedlegg XVII bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XVII, etter nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128), skal 

nytt nr. 13 lyde: 

”13. 32016 L 0943: Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/943 av 8. juni 2016 om beskyttelse 

av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot 

ulovlig tilegnelse, bruk og utlevering (EUT L 157 av 15.6.2016, s. 1). 

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: 

a) I artikkel 1 nr. 1 skal ordet ’TEUV’, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’EØS-avtalen’. 

b) Henvisning i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og artikkel 5 bokstav a) til ’retten til ytrings- og 

informasjonsfrihet som fastsatt i pakten’ skal, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’den 

grunnleggende retten til ytrings- og informasjonsfrihet’. 

c) I artikkel 1 nr. 2 bokstav b) og c) skal ordene ’unionsregler eller nasjonale regler’, når det 

gjelder EFTA-statene, forstås som ’EØS-regler eller nasjonale regler’. 

d) Henvisning i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) til ’unionsinstitusjoner og -organer’ skal, når det 

gjelder EFTA-statene, forstås slik at de også omfatter ’EØS-EFTA-institusjoner og -organer’. 

e) I artikkel 1 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 bokstav c), artikkel 3 nr. 2 og artikkel 5 bokstav c) og d) 

skal ordene ’unionsretten eller nasjonal rett’, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’EØS-

rett eller nasjonal rett’. 

f) I artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og artikkel 3 nr. 1 bokstav c) skal ordene ’unionsretten og nasjonal 

rett og praksis’, når det gjelder EFTA-statene, forstås som ’EØS-rett og nasjonal rett og 

praksis’.” 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv (EU) 2016/943 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.  

  

(1) EUT L 157 av 15.6.2016, s. 1. 
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Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 30. mars 2019, 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, 29. mars 2019. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 


