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Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
W dniu 15 grudnia 2015 r. negocjatorzy z Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumieniu w
sprawie nowej dyrektywy UE określającej wspólne przepisy mające na celu ochronę tajemnicy
przedsiębiorstwa i informacji poufnych w UE. W dniu 28 stycznia 2016 r. Komisja Prawna
(sprawozdawczyni Constance Le Grip, PPE, Francja) poparła uzgodniony tekst, który zostanie teraz
poddany pod głosowanie na forum całego Parlamentu.

Kontekst
Naukowcy, przedsiębiorstwa i wynalazcy często opracowują informacje techniczne (np. procesy
produkcyjne) lub informacje handlowe (np. informacje na temat kosztów i cen), które choć nie są objęte
prawami własności intelektualnej, to mimo wszystko są uznawane za cenny zasób przedsiębiorstwa, który
należy zachować w poufności. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ma na celu zadbanie o to, by tego
rodzaju informacje pozostały tajne, i daje możliwość dochodzenia roszczeń wobec osób, które ujawniają je
bez upoważnienia. Badania wskazują jednak, że przepisy krajowego prawa regulujące ochronę tajemnicy
przedsiębiorstwa różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich UE. Komisja Europejska
stwierdziła, że taki stan rzeczy ma negatywny wpływ na współpracę transgraniczną między partnerami z
kręgów biznesu i nauki oraz stanowi istotną przeszkodę na jednolitym rynku UE. Komisja zaproponowała w
związku z tym dyrektywę w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa w celu zharmonizowania przepisów
krajowych i ochrony europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przed
szpiegostwem przemysłowym.

Nowe przepisy mające na celu ochronę tajemnicy unijnych przedsiębiorstw
Zakres ochrony
W tekście kompromisowym wprowadzono ogólnounijną definicję tajemnicy przedsiębiorstwa (tzn.
informacje, które są tajne, mają wartość handlową przez to, że są tajne, i wobec których podjęto stosowne
środki, aby zachować je w poufności) i zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia dysponentom
tajemnicy przedsiębiorstwa silnej ochrony cywilno-prawnej przed bezprawnym nabyciem, wykorzystaniem
i ujawnieniem ich poufnych informacji biznesowych. Państwa członkowskie zobowiązano do wprowadzenia
do prawa krajowego szeregu narzędzi, w tym środków służących zachowaniu poufności tajemnicy
przedsiębiorstwa w trakcie postępowań sądowych, a także środków naprawczych (w tym odszkodowania)
umożliwiających dochodzenie roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub nieprawidłowego wykorzystania
tajemnicy przedsiębiorstwa. Osoby lub podmioty pokrzywdzone w wyniku niewłaściwego wykorzystania
sekretu przedsiębiorstwa zyskają zatem dodatkowe instrumenty do obrony swoich praw w sądzie, w
przypadku gdy ich informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostaną skradzione lub niewłaściwie
użyte.

Ochrona wolności wypowiedzi i informacji
Nowa dyrektywa nie wpływa na wykonywanie prawa do wolności wypowiedzi i informacji
zagwarantowanego w Karcie praw podstawowych UE. Zgodnie z poprawkami złożonymi przez Komisję
Prawną PE w tekście kompromisowym zapisano gwarancje zapewniające ochronę dziennikarzy i ich źródeł, a
także demaskatorów. Dysponentom tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie przysługiwać prawo dochodzenia
roszczeń, w przypadku gdy ich tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskano, wykorzystano lub ujawniono w celu
wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji zapisanego w Karcie, w celu ujawnienia naruszenia
lub innego niezgodnego z prawem działania po to, by chronić ogólny interes publiczny (np. ochrona
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środowiska), lub w celu ochrony wszelkiego innego uzasadnionego interesu uznanego przez prawo unijne lub
krajowe.

Tajemnica przedsiębiorstwa a mobilność pracowników
Uwzględniając intencje Komisji Prawnej, w tekście sprecyzowano również, że nowa dyrektywa nie będzie
ograniczać przysługującego pracownikom prawa do zmiany pracy. W szczególności nowe przepisy
dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa nie będą ograniczać możliwości wykorzystania informacji, które
stanowią część doświadczenia lub umiejętności pracowników, nabytych w sposób uczciwy w normalnym
toku ich pracy.

Dyrektywa w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa określa minimalny standard harmonizacji do celów ochrony
tajemnicy przedsiębiorstwa w całej Europie. Niektórzy eksperci apelują do państw członkowskich o zapewnienie
szerszego zakresu ochrony. Europejska Federacja Dziennikarzy z zadowoleniem przyjęła tekst ze zmianami
zaproponowanymi przez PE, przy czym jednak zastrzegła, że w UE należy nadal zwiększać ochronę demaskatorów.
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