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KORT BEGRUNDELSE 

Dette forslag er særlig betydningsfuldt, da dets vigtigste mål er at få fastlagt bestemmelser, 

som kan forbedre vore europæiske virksomheders konkurrenceevne gennem innovation og 

derigennem styrke Europas førende rolle på verdensplan på det industrielle område.  

Forskning og udvikling af nye idéer, produkter og tjenester er en proces, hvori der indgår 

mange fortrolige oplysninger, som er afgørende for idéernes og virksomhedernes 

konkurrenceevne, men som ikke er omfattet af beskyttelsen af intellektuelle 

ejendomsrettigheder. 

Forretningshemmeligheder er således et supplerende beskyttelsesinstrument, og det er følgelig 

vigtigt og nødvendigt, at der fastlægges regler om erhvervelse, brug og videregivelse af 

sådanne på europæisk plan. 

IMCO-udvalget har på baggrund af en vurdering af de aspekter, der vedrører det indre marked 

og forbrugerbeskyttelsen, med et stort flertal vedtaget en tekst, der indeholder velafvejede 

løsninger på de mest omstridte spørgsmål og tager hensyn til alle de interesser, som er på spil. 

Man har i betragtningerne indføjet visse præciseringer med henblik på at lette fortolkninger af 

lovteksten. Navnlig betones det, at direktivet ikke berører de grundlæggende rettigheder, 

offentlighedens interesser, den frie bevægelighed for arbejdstagerne eller den forhandlingsret, 

som fagbevægelsen nyder i visse medlemsstater.  

Desuden har ordføreren fundet det vigtigt at præcisere, at disse regler finder anvendelse på 

forretningshemmeligheder vedrørende såvel produkter som tjenesteydelser. 

Definitionen af forretningshemmelighed er tilpasset til formuleringen i direktivforslagets titel, 

og det præciseres desuden, at en forretningshemmeligheds handelsværdi kan være reel eller 

potentiel, hvorved anvendelsesområdet udvides på passende vis. 

Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder skal betragtes som lovligt i 

det omfang, dette kræves af EU-retten eller den nationale lovgivning, og når det er tilladt i 

henhold til de regler, der beskytter forretningshemmelighedshaverens rettigheder. Direktivet 

har til formål at øge virksomhedernes konkurrenceevne ved at beskytte 

forretningshemmeligheden i forbindelse med forskning og skabelse af nye idéer. 

For at fremme dette mål har IMCO-udvalget – til forskel fra Kommissionen, der foreslår, at 

ansvaret placeres efter skyldsprincippet ud fra en vurdering af, om der er tale om forsæt 

(dolus) eller uagtsomhed (culpa) - valgt at bygge på princippet om objektivt ansvar med 

henblik på at sikre en bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder og virksomheder, 

herunder især SMV'er. 

For så vidt angår spørgsmålet om forældelsesfrist, som er et af de mest omstridte punkter, har 

man til forskel fra den minimums- og maksimumsfrist, som Kommissionen har foreslået, 

valgt at foreslå en enkelt frist på tre år som en passende periode, inden for hvilke der kan 

træffes skridt til at beskytte forretningshemmeligheder. 
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Med en sådan enkelt frist kan dette vigtige aspekt harmoniseres i alle nationale retsordener, 

og virksomhederne vil dermed have de samme rettigheder i hele Unionen. Man har vurderet, 

at varigheden på tre år vil give en rimelig og afbalanceret beskyttelse af alle de interesser, der 

står på spil. 

For så vidt angår beskyttelsen af arbejdstagere og deres bevægelighed har man vedtaget at 

beskytte deres ret til at bruge oplysninger og knowhow, de har opnået i forbindelse med 

tidligere erhvervsaktiviteter, så længe brugen holder sig inden for de rammer for lovlighed, 

der er fastlagt i artikel 3. 

På samme måde har man valgt at foreslå, at disse bestemmelser ikke må være til hinder for 

offentlige organers brug af sådanne oplysninger og forretningshemmeligheder, så længe det 

sker som led i udøvelsen af deres beføjelser i henhold til national eller europæisk ret. 

Sidst, men ikke mindst har man besluttet at styrke forretningshemmeligheders fortrolige 

karakter i løbet af retssager ved at begrænse antallet af personer, som må få indsigt i en 

forretningshemmelighed.  

IMCO-udvalgets ændringsforslag vil, i det omfang de overtages af JURI-udvalget som 

korresponderende udvalg, gøre dette retsinstrument mere effektivt i forhold til de mål, der 

forfølges, herunder navnlig styrkelsen af de europæiske virksomheders og følgelig det indre 

markeds konkurrenceevne samt af forbrugerbeskyttelsen. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(2) Åben innovation er en vigtig løftestang, 

når det drejer sig om at skabe ny viden, og 

åben innovation fremmer nye og 

innovative forretningsmodeller, som er 

baseret på brug af viden skabt i fællesskab. 

Forretningshemmeligheder spiller en vigtig 

rolle for beskyttelse af videnudveksling 

mellem virksomheder inden for og på 

tværs af det indre markeds grænser i 

forbindelse med forskning, udvikling og 

innovation. Forskningssamarbejde, 

herunder grænseoverskridende samarbejde, 

er af særlig betydning for øget 

erhvervsmæssig forskning og udvikling i 

det indre marked. Åben innovation er 

katalysator for nye idéer, som finder vej til 

markedet, hvor de opfylder forbrugernes 

behov og tackler samfundsmæssige 

udfordringer. I et indre marked, hvor 

hindringerne for et sådant samarbejde er 

minimale, og hvor samarbejdet ikke 

forvrides, burde intellektuel skabelse og 

innovation tilskynde til investering i 

innovative processer, serviceydelser og 

produkter. Et sådant klima, som fremmer 

intellektuel nyskabelse og innovation, 

gavner også beskæftigelsen og EU's 

økonomiske konkurrenceevne. 

Forretningshemmeligheder er en af de mest 

benyttede former for beskyttelse af 

intellektuel skabelse og innovativ 

knowhow blandt virksomheder, men 

samtidig er de mindst beskyttet af den 

eksisterende EU-lovgivning mod 

tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug 

eller videregivelse. 

(2) Åben innovation er en vigtig løftestang, 

når det drejer sig om at skabe ny viden, og 

åben innovation fremmer nye og 

innovative forretningsmodeller, som er 

baseret på brug af viden skabt i fællesskab. 

Forretningshemmeligheder spiller en vigtig 

rolle for beskyttelse af videnudveksling 

mellem virksomheder inden for og på 

tværs af det indre markeds grænser i 

forbindelse med forskning, udvikling og 

innovation. Forskningssamarbejde, 

herunder grænseoverskridende samarbejde, 

er af særlig betydning for øget 

erhvervsmæssig forskning og udvikling i 

det indre marked. Åben innovation er 

katalysator for nye idéer, som finder vej til 

markedet, hvor de opfylder forbrugernes 

behov og tackler samfundsmæssige 

udfordringer. I et indre marked, hvor 

hindringerne for et sådant samarbejde er 

minimale, og hvor samarbejdet ikke 

forvrides, burde intellektuel skabelse og 

innovation tilskynde til investering i 

innovative processer, serviceydelser og 

produkter. Et sådant klima, som fremmer 

intellektuel nyskabelse og innovation, 

gavner også beskæftigelsen og EU's 

økonomiske konkurrenceevne. 

Forretningshemmeligheder er en af de mest 

benyttede former for beskyttelse af 

intellektuel skabelse og innovativ 

knowhow blandt virksomheder, men 

samtidig er de mindst beskyttet af den 

eksisterende EU-lovgivning mod 

tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug 

eller videregivelse. Fri bevægelighed for 

viden og information bør imidlertid 

betragtes som nøgleelementer for at sikre 

fornuftige dynamikker og lige 

udviklingsmuligheder for virksomhederne 

- især de små og mellemstore.  
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Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(8) Der bør indføres bestemmelser på EU-

niveau med henblik på indbyrdes 

tilnærmelse af national lovgivning for på 

den måde at sikre tilstrækkelig og 

konsekvent adgang til oprejsning i hele det 

indre marked i tilfælde af ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. Derfor er det 

vigtigt at vedtage en ensartet definition af 

forretningshemmeligheder uden at 

begrænse den genstand, som skal beskyttes 

mod uretmæssig tilegnelse. En sådan 

definition bør derfor udformes således, at 

den omfatter forretningsoplysninger, 

teknologiske oplysninger og knowhow i 

tilfælde, hvor der både foreligger en 

legitim interesse i hemmeligholdelse og en 

legitim forventning om beskyttelse af 

forretningshemmeligheden. En sådan 

definition bør derfor i sagens natur 

udelukke ubetydelige oplysninger og bør 

ikke udvides til at omfatte viden og 

kompetencer, som arbejdstagere normalt 

erhverver i løbet af deres ansættelse, og 

som er kendt blandt eller tilgængelige for 

personer i de kredse, som sædvanligvis 

beskæftiger sig med den type oplysninger. 

(8) Der bør indføres bestemmelser på EU-

niveau med henblik på indbyrdes 

tilnærmelse af national lovgivning for på 

den måde at sikre tilstrækkelig og 

konsekvent adgang til civilretlig oprejsning 

i hele det indre marked i tilfælde af ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. Derfor er det 

vigtigt at vedtage en ensartet definition af 

forretningshemmeligheder uden at 

begrænse den genstand, som skal beskyttes 

mod uretmæssig tilegnelse. En sådan 

definition bør derfor udformes således, at 

den omfatter forretningsoplysninger, 

teknologiske oplysninger og knowhow i 

tilfælde, hvor der både foreligger en 

legitim interesse i hemmeligholdelse og en 

legitim forventning om beskyttelse af 

forretningshemmeligheden. Sådanne 

oplysninger eller knowhow bør endvidere 

have en aktuel eller potentiel kommerciel 

værdi og videregivelsen heraf vil kunne 

skade den legitime økonomiske interesse 

hos personen, der lovligt kontrollerer 

dem. En sådan definition bør derfor i 

sagens natur udelukke ubetydelige 

oplysninger og bør ikke udvides til at 

omfatte viden og kompetencer, som 

arbejdstagere normalt erhverver i løbet af 

deres ansættelse, og som er almindeligt 

kendte blandt eller nemt tilgængelige for 

personer i de kredse, som sædvanligvis 

beskæftiger sig med den type oplysninger. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Dette direktiv bør ikke berøre retten 

til at forhandle, indgå og håndhæve 

kollektive aftaler og retten til at 

gennemføre faglige aktioner i 
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overensstemmelse med national ret og 

praksis og under overholdelse af EU-

retten. 

 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10b) Et offentligt organs erhvervelse eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed, hvad enten det 

er påkrævet eller tilladt i henhold til 

gældende lov, bør ikke udgøre ulovlig 

brug eller videregivelse. En sådan 

erhvervelse eller videregivelse bør 

imidlertid klart høre under det relevante 

offentlige organs beføjelser, og hvis disse 

beføjelser overskrides, bør det udgøre en 

ulovlig handling. 

Begrundelse 

Der er behov for at præcisere, at erhvervelse eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed ikke er ulovlig, når offentlige organer ifølge lovgivningen har ret til 

at indhente oplysninger. 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(11) I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet bør de 

foranstaltninger og retsmidler, der skal 

beskytte forretningshemmeligheder, 

udformes således, at de opfylder målet om 

et velfungerende indre marked for 

forskning og innovation uden at bringe 

andre mål og principper af offentlig 

interesse i fare. Derfor sikrer 

foranstaltningerne og retsmidlerne, at de 

kompetente retslige myndigheder tager 

højde for forretningshemmelighedens 

værdi, den adfærd, som fører til ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden, samt 

konsekvenserne af en sådan adfærd. Det 

bør også sikres, at de kompetente retslige 

myndigheder har ret til at afveje 

sagsparternes samt tredjeparters interesser, 

herunder i givet fald forbrugeres interesser. 

(11) I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet bør de 

foranstaltninger og retsmidler, der skal 

beskytte forretningshemmeligheder, 

udformes således, at de opfylder målet om 

et velfungerende indre marked for 

forskning og innovation, navnlig ved at 

have afskrækkende virkning mod ulovlig 

erhvervelse, brug og videregivelse af en 

forretningshemmelighed, uden at bringe 

grundlæggende rettigheder og friheder 

eller offentlighedens interesse, som f.eks. 

den offentlige sikkerhed, 

forbrugerbeskyttelse, den offentlige 

sundhed og miljøbeskyttelse i fare, og 

uden at berøre arbejdskraftens mobilitet. 

Derfor sikrer foranstaltningerne og 

retsmidlerne, at de kompetente retslige 

myndigheder tager højde for faktorer, som 

f.eks. forretningshemmelighedens værdi, 

den adfærd, som fører til ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden, samt 

konsekvenserne af en sådan adfærd. Det 

bør også sikres, at de kompetente retslige 

myndigheder har ret til at afveje 

sagsparternes samt tredjeparters interesser, 

herunder i givet fald forbrugeres interesser. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Hvis de foranstaltninger og retsmidler, 

der fastsættes, blev brugt til at forfølge 

uretmæssige hensigter, som ikke er i 

overensstemmelse med målsætningerne for 

dette direktiv, ville det være til hinder for 

et velfungerende indre marked. Derfor er 

det vigtigt at sikre, at de retslige 

myndigheder har beføjelse til at straffe 

misbrug i forbindelse med klagere, som 

(12) Hvis de foranstaltninger og retsmidler, 

der fastsættes, blev brugt til at forfølge 

uretmæssige hensigter, såsom at skabe 

uberettigede hindringer for det indre 

marked eller arbejdskraftens mobilitet, 
hvilket er uforeneligt med målsætningerne 

for dette direktiv, ville det være til hinder 

for et velfungerende indre marked. Derfor 

er det vigtigt at sikre, at de retslige 
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handler i ond tro og indgiver åbenbart 

ubegrundede anmodninger. Det er også 

vigtigt at sikre, at de fastsatte 

foranstaltninger og retsmidler ikke 

begrænser ytrings- og informationsfriheden 

(som omfatter mediefrihed og mediernes 

pluralisme, jf. artikel 11 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder) eller rapportering af 

uregelmæssigheder (whistleblowing). 

Derfor bør beskyttelse af 

forretningshemmeligheder ikke udvides til 

at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en 

forretningshemmelighed er i 

offentlighedens interesse, for så vidt som 

relevante fejl eller forseelser afdækkes. 

myndigheder har beføjelse til at straffe 

misbrug i forbindelse med klagere, som 

handler i ond tro og indgiver åbenbart 

ubegrundede anmodninger. Det er også 

vigtigt at sikre, at de fastsatte 

foranstaltninger og retsmidler ikke 

begrænser ytrings- og informationsfriheden 

(som omfatter mediefrihed og mediernes 

pluralisme, jf. artikel 11 i Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder) eller rapportering af 

uregelmæssigheder (whistleblowing). 

Derfor bør beskyttelse af 

forretningshemmeligheder ikke udvides til 

at omfatte tilfælde, hvor videregivelse af en 

forretningshemmelighed er i 

offentlighedens interesse, for så vidt som 

relevante fejl eller forseelser afdækkes. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Af hensyn til retssikkerheden og ud 

fra den betragtning, at retmæssige 

forretningshemmelighedshavere forventes 

at udvise rettidig omhu for at så vidt angår 

beskyttelse af deres værdifulde 

forretningshemmeligheder og overvågning 

af brugen heraf, bør muligheden for at tage 

retlige skridt med henblik på at beskytte 

forretningshemmeligheder indskrænkes til 

en begrænset periode efter den dato, hvor 

forretningshemmelighedshaverne blev eller 

havde grund til at blive bekendt med en 

tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller 

videregivelse af deres 

forretningshemmelighed. 

(13) Af hensyn til bevarelsen af et 

velfungerende indre marked for forskning 

og innovation og retssikkerheden og ud fra 

den betragtning, at retmæssige 

forretningshemmelighedshavere forventes 

at udvise rettidig omhu for at så vidt angår 

beskyttelse af deres værdifulde 

forretningshemmeligheder og overvågning 

af brugen heraf, bør muligheden for at tage 

retlige skridt med henblik på at beskytte 

forretningshemmeligheder indskrænkes til 

en periode på tre år efter den dato, hvor 

forretningshemmelighedshaverne blev eller 

havde grund til at blive bekendt med en 

tredjeparts ulovlige erhvervelse, brug eller 

videregivelse af deres 

forretningshemmelighed. 

 



 

AD\1055868DA.doc 11/33 PE541.656v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) En tredjeparts ulovlige erhvervelse af 

en forretningshemmelighed kan få 

ødelæggende konsekvenser for den 

retmæssige forretningshemmelighedshaver, 

for når forretningshemmeligheden først er 

offentliggjort, vil den pågældende 

forretningshemmelighedshaver ikke kunne 

vende tilbage til den situation, der var 

gældende, før forretningshemmeligheden 

gik tabt. Det er derfor tvingende 

nødvendigt at indføre bestemmelser om 

hurtig adgang til midlertidige 

foranstaltninger, som omgående kan bringe 

den ulovlige erhvervelse, brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed til ophør. Sådanne 

afhjælpende foranstaltninger skal stilles til 

rådighed, uden at det er nødvendigt at 

afvente en realitetsafgørelse, og dette skal 

ske under iagttagelse af retten til forsvar og 

proportionalitetsprincippet under hensyn til 

omstændighederne i den konkrete sag. Det 

kan også kræves, at der stilles tilstrækkelig 

sikkerhed til dækning af de omkostninger 

og den skade, som påføres den indklagede, 

hvis kravet viser sig at være grundløst, især 

når en forsinkelse vil påføre den 

retmæssige forretningshemmelighedshaver 

uoprettelig skade. 

(15) En tredjeparts ulovlige erhvervelse af 

en forretningshemmelighed kan få 

ødelæggende konsekvenser for den 

retmæssige forretningshemmelighedshaver, 

for når forretningshemmeligheden først er 

offentliggjort, vil den pågældende 

forretningshemmelighedshaver ikke kunne 

vende tilbage til den situation, der var 

gældende, før forretningshemmeligheden 

gik tabt. Det er derfor tvingende 

nødvendigt at indføre bestemmelser om 

hurtig adgang til midlertidige 

foranstaltninger, som omgående kan bringe 

den ulovlige erhvervelse, brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed til ophør, 

herunder når en sådan 

forretningshemmelighed bruges til 

levering af tjenesteydelser. Sådanne 

afhjælpende foranstaltninger skal stilles til 

rådighed, uden at det er nødvendigt at 

afvente en realitetsafgørelse, og dette skal 

ske under iagttagelse af retten til forsvar og 

proportionalitetsprincippet under hensyn til 

omstændighederne i den konkrete sag. Det 

kan også kræves, at der stilles tilstrækkelig 

sikkerhed til dækning af de omkostninger 

og den skade, som påføres den indklagede, 

hvis kravet viser sig at være grundløst, især 

når en forsinkelse vil påføre den 

retmæssige forretningshemmelighedshaver 

uoprettelig skade. 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Af samme grund er det også vigtigt at 

indføre bestemmelser om foranstaltninger, 

som kan forhindre yderligere ulovlig brug 

eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. Hvis prohibitive 

foranstaltninger skal være effektive, bør 

deres varighed, i tilfælde af at 

omstændighederne kræver en 

tidsbegrænsning, være tilstrækkelig til at 

fjerne enhver kommerciel fordel, som 

tredjeparten måtte opnå som følge af 

ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af 

forretningshemmeligheden. Under alle 

omstændigheder bør foranstaltninger af 

denne type ikke håndhæves, hvis de 

oplysninger, der oprindeligt var omfattet af 

forretningshemmeligheden, befinder sig i 

det offentlige rum af årsager, som ikke kan 

tillægges den indklagede. 

(16) Af samme grund er det også vigtigt at 

indføre bestemmelser om foranstaltninger, 

som kan forhindre yderligere ulovlig brug 

eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. Hvis prohibitive 

foranstaltninger skal være effektive og 

passende, bør deres varighed være 

tilstrækkelig til at fjerne enhver 

kommerciel fordel, som tredjeparten måtte 

opnå som følge af ulovlig erhvervelse, brug 

eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden, herunder når 

en sådan forretningshemmelighed bruges 

til levering af tjenesteydelser, og bør 

begrænses tidsmæssigt for at undgå, at 

der skabes uberettigede 

konkurrencehindringer i det indre 

marked. Under alle omstændigheder bør 

foranstaltninger af denne type ikke 

håndhæves, hvis de oplysninger, der 

oprindeligt var omfattet af 

forretningshemmeligheden, befinder sig i 

det offentlige rum af årsager, som ikke kan 

tillægges den indklagede. 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(17) Forretningshemmeligheder kan bruges 

ulovligt til at udforme, fremstille eller 

markedsføre varer eller dele deraf, som kan 

blive spredt i hele det indre marked og 

således få konsekvenser for 

forretningshemmelighedshaverens 

kommercielle interesser og det indre 

markeds funktion. I nævnte tilfælde, og når 

den pågældende forretningshemmelighed 

har betydelige konsekvenser for den deraf 

følgende vares kvalitet, værdi eller pris 

eller reducerer omkostningerne, letter eller 

fremskynder fremstillings- eller 

markedsføringsprocesserne, er det vigtigt 

at give retslige myndigheder beføjelse til at 

påbyde passende foranstaltninger med 

henblik på at sikre, at nævnte varer ikke 

markedsføres, eller at de fjernes fra 

markedet. I betragtning af samhandelens 

globale karakter er det også nødvendigt, at 

disse foranstaltninger omfatter et forbud 

mod import af nævnte varer til Unionen 

eller oplagring heraf med henblik på udbud 

til salg eller markedsføring. I betragtning af 

proportionalitetsprincippet bør 

korrigerende foranstaltninger ikke 

nødvendigvis indebære tilintetgørelse af 

varerne, når der findes andre brugbare 

løsninger, f.eks. at varen fratages sin 

krænkende egenskab, eller at varerne 

afhændes uden for markedet, f.eks. ved 

hjælp af donationer til velgørende 

organisationer. 

(17) Forretningshemmeligheder kan bruges 

ulovligt til at udforme, fremstille eller 

markedsføre varer eller dele deraf, som kan 

blive spredt i hele det indre marked og 

således få konsekvenser for 

forretningshemmelighedshaverens 

kommercielle interesser og det indre 

markeds funktion. I tilfælde, hvor der har 

været tale om ulovlig erhvervelse, og når 

den pågældende forretningshemmelighed 

har betydelige konsekvenser for den deraf 

følgende vares kvalitet, værdi eller pris 

eller reducerer omkostningerne, letter eller 

fremskynder fremstillings- eller 

markedsføringsprocesserne, er det vigtigt 

at give retslige myndigheder beføjelse til at 

påbyde passende foranstaltninger med 

henblik på at sikre, at nævnte varer ikke 

markedsføres, eller at de fjernes fra 

markedet. I betragtning af samhandelens 

globale karakter er det også nødvendigt, at 

disse foranstaltninger omfatter et forbud 

mod import af nævnte varer til Unionen 

eller oplagring heraf med henblik på udbud 

til salg eller markedsføring. I betragtning af 

proportionalitetsprincippet bør 

korrigerende foranstaltninger ikke 

nødvendigvis indebære tilintetgørelse af 

varerne, når der findes andre brugbare 

løsninger, f.eks. at varen fratages sin 

krænkende egenskab, eller at varerne 

afhændes uden for markedet, f.eks. ved 

hjælp af donationer til velgørende 

organisationer. 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(27) Dette direktiv bør ikke berøre 

anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig 

artikel 101 og 102 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde. 

Foranstaltningerne i dette direktiv bør ikke 

anvendes til uretmæssigt at begrænse 

konkurrencen på en måde, der er i strid 

med traktaten. 

(27) Dette direktiv bør ikke berøre 

anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig 

artikel 101 og 102 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde. 

Foranstaltningerne i dette direktiv bør ikke 

anvendes til uretmæssigt at begrænse 

konkurrence, forsinke adgang til det indre 

marked og/eller skabe barrierer for 

arbejdskraftens mobilitet på en måde, der 

er i strid med traktaten. 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(28) De foranstaltninger, der vedtages med 

henblik på beskyttelse mod ulovlig 

erhvervelse, videregivelse og brug af 

forretningshemmeligheder, bør ikke berøre 

anvendelsen af anden relevant lovgivning 

på andre områder, herunder intellektuelle 

ejendomsrettigheder, respekt for privatliv, 

aktindsigt og aftaleret. Hvis 

anvendelsesområdet for Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/48/EF8 overlapper 

anvendelsesområdet for dette direktiv, har 

dette direktiv dog forrang, jf. princippet om 

"lex specialis". 

(28) De foranstaltninger, der vedtages med 

henblik på beskyttelse mod ulovlig 

erhvervelse, videregivelse og brug af 

forretningshemmeligheder, bør ikke berøre 

anvendelsen af anden relevant lovgivning 

på andre områder, herunder 

miljøbeskyttelse og miljømæssig 

ansvarlighed, forbrugerbeskyttelse, 

sundheds- og sikkerhedskrav, 

sundhedsbeskyttelse, intellektuelle 

ejendomsrettigheder, respekt for privatliv, 

aktindsigt og adgang til oplysninger samt 

aftaleret. Hvis anvendelsesområdet for 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/48/EF8 overlapper 

anvendelsesområdet for dette direktiv, har 

dette direktiv dog forrang, jf. princippet om 

"lex specialis". 

__________________ __________________ 

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/48/EF af 29. april 2004 om 

håndhævelsen af intellektuelle 

ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 

30.4.2004, s. 45). 

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/48/EF af 29. april 2004 om 

håndhævelsen af intellektuelle 

ejendomsrettigheder (EUT L 157 af 

30.4.2004, s. 45). 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dette direktiv indeholder regler om 

beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, 

videregivelse og brug af 

forretningshemmeligheder. 

Dette direktiv indeholder regler om 

beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug 

og videregivelse af knowhow og 

forretningsoplysninger 

(forretningshemmeligheder). 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) "forretningshemmelighed": 

oplysninger, som opfylder følgende krav: 

(1) "forretningshemmelighed": knowhow 

og forretningsoplysninger, som opfylder 

følgende krav: 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) de har handelsværdi, fordi de er 

hemmelige 

b) de har reel eller potentiel handelsværdi, 

fordi de er hemmelige 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) de er af den person, som lovligt 

kontrollerer oplysningerne, under de givne 

omstændigheder blevet underkastet 

rimelige foranstaltninger til 

hemmelighedsholdelse 

c) de er af 

forretningshemmelighedshaveren under 

de givne omstændigheder blevet 

underkastet rimelige foranstaltninger til 

hemmelighedsholdelse 

Begrundelse 

Erstatning med henblik på at sikre overensstemmelse med den terminologi, der anvendes i 

artikel 2, stk. 2. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) De vedrører forsøg, test eller andre 

hemmelige data, hvis udarbejdelse 

indebærer en betragtelig indsats, og hvis 

præsentation forudsætter en tilladelse til 

markedsføring af kemikalier, lægemidler 

eller landbrugsprodukter, hvori indgår 

anvendelse af nye kemiske stoffer. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(4) "krænkende varer": varer, hvis 

udformning, kvalitet, fremstillingsproces 

eller markedsføring i væsentlig grad drager 

fordel af forretningshemmeligheder, som er 

ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet. 

(4) "krænkende varer": varer, hvis 

udformning, kvalitet, egenskaber, 

funktion, fremstillingsproces eller 

markedsføring drager fordel af 

forretningshemmeligheder, som er ulovligt 

erhvervet, brugt eller videregivet. 

Begrundelse 

Ved at tilføje begreberne "egenskaber" og "funktion" omfatter de andre aspekter ud over 

varernes kvalitet. En vare bør betragtes som krænkende, hvis den på nogen måde drager 

fordel af en uretmæssigt tilegnet forretningshemmelighed, uanset hvor "betydeligt" den drog 

fordel deraf. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Erhvervelse af en 

forretningshemmelighed uden 

forretningshemmelighedshaverens 

samtykke betragtes som en ulovlig 

handling, hvis forretningshemmeligheden 

fortsætligt eller ved grov uagtsomhed 
erhverves ved: 

2. Erhvervelse af en 

forretningshemmelighed uden 

forretningshemmelighedshaverens 

samtykke betragtes som en ulovlig 

handling, hvis forretningshemmeligheden 

erhverves ved: 
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Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) uautoriseret adgang til eller kopiering af 

dokumenter, genstande, materialer, stoffer 

eller elektroniske filer, der lovligt 

kontrolleres af 

forretningshemmelighedshaveren, og som 

indeholder en forretningshemmelighed, 

eller som en forretningshemmelighed kan 

udledes af 

a) uautoriseret adgang til eller kopiering af 

dokumenter, genstande, materialer, stoffer 

eller elektroniske filer, der lovligt 

kontrolleres af 

forretningshemmelighedshaveren, og som 

indeholder en forretningshemmelighed 
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Begrundelse 

Der er behov for at præcisere, at forretningshemmelighedshaveren kun beskyttes mod ulovlig 

tilegnelse af forretningshemmeligheden og ikke mod omvendt konstruktion, som er lovlig. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed uden 

forretningshemmelighedshaverens 

samtykke betragtes som en ulovlig 

handling, hvis forretningshemmeligheden 

fortsætligt eller ved grov uagtsomhed 
bruges eller videregives af en person, som 

konstateres at opfylde en af følgende 

betingelser: 

3. Brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed uden 

forretningshemmelighedshaverens 

samtykke betragtes som en ulovlig 

handling, hvis forretningshemmeligheden 

bruges eller videregives af en person, som 

konstateres at opfylde en af følgende 

betingelser: 
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Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed betragtes også 

som en ulovlig handling, hvis en person på 

tidspunktet for brug eller videregivelse 

vidste eller under de givne omstændigheder 

burde have vidst, at 

forretningshemmeligheden var erhvervet 

fra en anden person, som brugte eller 

videregav forretningshemmeligheden 

ulovligt, jf. stk. 3. 

4. Erhvervelse, brug eller videregivelse af 

en forretningshemmelighed betragtes også 

som en ulovlig handling, hvis en person på 

tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller 

videregivelsen vidste eller under de givne 

omstændigheder burde have vidst, at 

forretningshemmeligheden var erhvervet 

direkte eller indirekte fra en anden person, 

som brugte eller videregav 

forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 

3. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Bevidst fremstilling, udbud til salg eller 

markedsføring af krænkende varer eller 

import, eksport eller oplagring af 

krænkende varer med henblik herpå 

betragtes som ulovlig brug af en 

forretningshemmelighed. 

5. Fremstilling, udbud til salg eller 

markedsføring af krænkende varer eller 

import, eksport eller oplagring af 

krænkende varer med henblik herpå 

betragtes ligeledes som ulovlig brug af en 

forretningshemmelighed, når den person, 

der udøver disse aktiviteter, vidste, eller 

under omstændighederne burde have 

vidst, at forretningshemmeligheden blev 

brugt ulovligt i den i stk. 3 anvendte 

betydning. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 4  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervelse af 

forretningshemmeligheder betragtes som 

en lovlig handling, hvis 

forretningshemmeligheden erhverves ved: 

1. Erhvervelse af 

forretningshemmeligheder betragtes som 

en lovlig handling, hvis 

forretningshemmeligheden erhverves ved: 

a) uafhængig opdagelse eller skabelse a) uafhængig opdagelse eller skabelse 

b) observation, undersøgelse, demontering 

eller test af et produkt eller en genstand, 

som offentligheden har fået adgang til, 

eller som den person, der erhverver 

oplysningerne, lovligt er i besiddelse af 

b) observation, undersøgelse, demontering 

eller test af et produkt eller en genstand, 

som offentligheden har fået adgang til, 

eller som den person, der erhverver 

oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, 

når denne ikke er underlagt nogen 

retsgyldig forpligtelse til at begrænse 

erhvervelsen af 

forretningshemmeligheden 

c) udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters 

ret til information og høring i 

overensstemmelse med Unionens eller 

national lovgivning og/eller praksis 

c) udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters 

ret til information og høring i 

overensstemmelse med Unionens eller 

national lovgivning og/eller praksis 

d) enhver anden praksis, som under de 

givne omstændigheder er i 

overensstemmelse med redelig 

erhvervspraksis. 

d) enhver anden praksis, som under de 

givne omstændigheder er i 

overensstemmelse med redelig 

erhvervspraksis. 
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 Erhvervelse, brug og videregivelse af 

forretningshemmeligheder betragtes som 

lovlige i det omfang, sådan erhvervelse, 

brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden kræves ifølge 

EU-retten eller den nationale lovgivning 

og tilladt i henhold til bestemmelser heri, 

der beskytter 

forretningshemmelighedshaverens 

rettigheder. 

 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 

gives ret til at anmode om de 

foranstaltninger, procedurer og 

retsmidler, der er omhandlet i dette 

direktiv, hvis den påståede erhvervelse, 

brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden fandt sted med 

henblik på: 

2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheder betragtes som 

lovlige i det omfang, den påståede 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden fandt sted med 

henblik på: 

a) retmæssig brug af retten til ytrings- og 

informationsfrihed 

a) retmæssig brug af retten til ytrings- og 

informationsfrihed 

b) afdækning af en klagers fejl, forseelser 

eller ulovlige aktiviteter, hvis den påståede 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden var nødvendig 

for en sådan afdækning, og at den 

indklagede handlede i offentlighedens 

interesse 

b) afdækning af en fejl, forseelser eller 

ulovlige aktiviteter, hvis den påståede 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden var nødvendig 

for en sådan afdækning, og at den 

indklagede handlede i offentlighedens 

interesse 

c) arbejdstageres videregivelse af 

forretningshemmeligheden til deres 

repræsentanter som led i den retmæssige 

varetagelse af sidstnævntes repræsentative 

opgaver 

c) arbejdstageres videregivelse af 

forretningshemmeligheden til deres 

repræsentanter som led i den retmæssige 

varetagelse af sidstnævntes repræsentative 

opgaver i overensstemmelse med EU-

retten og den nationale lovgivning og 

praksis 

d) opfyldelse af en forpligtelse uden for 

kontraktforhold 

 

e) beskyttelse af en legitim interesse. e) beskyttelse af en legitim interesse, der er 

anerkendt i EU-retten eller den nationale 

ret. 

 2a. Dette direktiv berører ikke: 

 a) anvendelse af EU-bestemmelser eller 

nationale bestemmelser, der kræver, at 

forretningshemmelighedshavere af 

hensyn til den offentlige interesse 
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videregiver oplysninger, herunder 

forretningshemmeligheder, til offentlige 

myndigheder, således at disse kan 

varetage deres opgaver 

 b) brug af oplysninger, viden, 

kvalifikationer og kompetencer, som 

arbejdstagere har erhvervet i en tidligere 

ansættelse, i det omfang de ikke er 

omfattet af artikel 3.  
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Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) der ikke opstår hindringer for lovlig 

samhandel på det indre marked 

b) der ikke opstår hindringer for lovlig 

samhandel, konkurrence og 

arbejdskraftens mobilitet på det indre 

marked 
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Forslag til direktiv 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at fristen for 

retlige skridt vedrørende anvendelse af de 

foranstaltninger, procedurer og retsmidler, 

der er omhandlet i dette direktiv, udløber 

mindst et, men højst to år efter den dato, 

hvor klageren blev eller havde grund til at 

blive bekendt med det sidste forhold, der 

har givet anledning til det retlige skridt. 

Medlemsstaterne sikrer, at fristen for 

retlige skridt vedrørende anvendelse af de 

foranstaltninger, procedurer og retsmidler, 

der er omhandlet i dette direktiv, udløber 

tre år efter den dato, hvor klageren blev 

eller havde grund til at blive bekendt med 

det sidste forhold, der har givet anledning 

til det retlige skridt. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres 

retlige repræsentanter, retspersonale, 

vidner, eksperter og enhver anden person, 

som deltager i sager vedrørende ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed, eller som har 

adgang til dokumenter, der indgår som led 

i den pågældende sag, ikke har tilladelse til 

at bruge eller videregive 

forretningshemmeligheder eller påståede 

forretningshemmeligheder, som de er 

blevet bekendt med som følge af en sådan 

deltagelse eller adgang. 

Medlemsstaterne sikrer, at parterne, deres 

retlige repræsentanter, retspersonale, 

vidner, eksperter og enhver anden person, 

som deltager i sager vedrørende ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed, eller som har 

adgang til dokumenter, der indgår som led 

i den pågældende sag, ikke har tilladelse til 

at bruge eller videregive 

forretningshemmeligheder eller påståede 

forretningshemmeligheder, som de er 

blevet bekendt med som følge af en sådan 

deltagelse eller adgang. Medlemsstaterne 

kan også tillade de kompetente retslige 

myndigheder at træffe sådanne 

foranstaltninger på eget initiativ. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den forpligtelse, der er omhandlet i første 

afsnit, ophører med at eksistere under 

følgende omstændigheder: 

Den forpligtelse, der er omhandlet i første 

afsnit, forbliver i kraft, indtil sagen er 

afsluttet. Under alle omstændigheder 
ophører forpligtelsen med at eksistere 

under følgende omstændigheder: 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) hvis den påståede a) hvis den påståede 
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forretningshemmelighed under sagen 

konstateres ikke at opfylde kravene i 

artikel 2, nr. 1) 

forretningshemmelighed ved en endelig 

retsafgørelse konstateres ikke at opfylde 

kravene i artikel 2, nr. 1) 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer også, at de 

kompetente retslige myndigheder på 

foranledning af en behørigt begrundet 

anmodning fra en part kan træffe 

specifikke foranstaltninger, som er 

nødvendige for at beskytte enhver eller 

enhver påstået forretningshemmelighed, 

som bruges, eller som der henvises til 

under sagen vedrørende ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. 

Medlemsstaterne sikrer også, at de 

kompetente retslige myndigheder på 

foranledning af en begrundet anmodning 

fra en part kan træffe specifikke 

foranstaltninger, som er nødvendige for at 

beskytte enhver eller enhver påstået 

forretningshemmelighed, som bruges, eller 

som der henvises til under sagen 

vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed. Medlemsstaterne 

kan desuden give de kompetente 

retsmyndigheder tilladelse til at træffe 

foranstaltninger på eget initiativ. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) begrænse adgangen til ethvert dokument 

med forretningshemmeligheder indgivet af 

parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller 

i uddrag 

a) begrænse adgangen til ethvert dokument 

med forretningshemmeligheder indgivet af 

parterne eller tredjeparter, i sin helhed eller 

i uddrag, forudsat at begge de involverede 

parter eller deres repræsentanter har 

adgang til dem 

Begrundelse 

For at sikre at begge parter har adgang til oplysningerne, hvilket har en altafgørende 

betydning for sagens indhold. 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) begrænse adgangen til retsmøder, når 

forretningshemmeligheder muligvis vil 

blive videregivet, og til de tilsvarende 

protokoller eller udskrifter. I 

undtagelsestilfælde kan de kompetente 

retslige myndigheder, hvis behørigt 

begrundet, begrænse parternes adgang til 

de pågældende retsmøder og påbyde, at 

retsmøderne udelukkende gennemføres 

med tilstedeværelse af parternes retlige 

repræsenter og bemyndigede eksperter, 

som er omfattet af kravet om beskyttelse 

af forretningshemmeligheder, jf. stk. 1. 

b) begrænse adgangen til retsmøder, når 

forretningshemmeligheder eller påståede 

forretningshemmeligheder muligvis vil 

blive videregivet, og til de tilsvarende 

protokoller eller udskrifter, til et 

begrænset antal personer, forudsat at 

mindst en person fra hver part, deres 

respektive advokater eller retlige 

repræsentanter og embedsmænd i retten 

får fuld adgang til sådanne retsmøder, 

protokoller eller udskrifter. 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når de kompetente retslige myndigheder 

træffer afgørelse om, hvorvidt den 

anmodning, der er omhandlet i stk. 2, skal 

efterkommes eller afvises, og vurderer 

anmodningens rimelighed, tager de hensyn 

til parternes, og i givet fald tredjeparters, 

legitime interesser og til eventuel skade, 

som parterne, og i givet fald tredjeparter, 

måtte lide som følge af, at en sådan 

anmodning efterkommes eller afvises. 

3. Når de kompetente retslige myndigheder 

træffer afgørelse om, hvorvidt 

foranstaltningerne til beskyttelse af en 

forretningshemmelighed skal 

efterkommes eller afvises, og vurderer 

anmodningens rimelighed, tager de hensyn 

til nødvendigheden af at sikre retten til 

adgang til effektive retsmidler og en 

retfærdig rettergang, parternes, og i givet 

fald tredjeparters, legitime interesser og til 

eventuel skade, som parterne, og i givet 

fald tredjeparter, måtte lide som følge af, at 

en sådan anmodning efterkommes eller 

afvises. 
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Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder på 

begæring af 

forretningshemmelighedshaveren kan 

påbyde, at følgende midlertidige og 

retsbevarende foranstaltninger træffes i 

forhold til den påståede krænkende part: 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Begrundelse 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de retslige 

myndigheder kan gøre fortsat påstået 

ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed betinget af 

garantistillelse med det formål at sikre 

forretningshemmelighedshaveren 

kompensation. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de retslige 

myndigheder, som et alternativ til de i stk. 

1 omhandlede foranstaltninger, kan gøre 

fortsat påstået ulovlig brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed betinget af 

garantistillelse med det formål at sikre 

forretningshemmelighedshaveren 

kompensation. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder for så 

vidt angår de i artikel 9 omhandlede 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder for så 

vidt angår de i artikel 9 omhandlede 
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foranstaltninger har beføjelse til at kræve, 

at klageren fremlægger bevismateriale, der 

med rimelighed kan betragtes som 

disponibelt, således at de kan konstatere, 

om der foreligger en 
forretningshemmelighed, at klageren er 

den retmæssige 

forretningshemmelighedshaver, og at 

forretningshemmeligheden er blevet 

erhvervet ulovligt, at 

forretningshemmeligheden bruges eller 

videregives ulovligt, eller at der er 

umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, 

brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden. 

foranstaltninger har beføjelse til at kræve, 

at klageren fremlægger bevismateriale, der 

med rimelighed kan betragtes som 

disponibelt, således at de kan konstatere, at 

forholdet kan kvalificeres som en 

forretningshemmelighed, at klageren er 

forretningshemmelighedshaveren, og at 

forretningshemmeligheden er blevet 

erhvervet ulovligt, at 

forretningshemmeligheden bruges eller 

videregives ulovligt, eller at der er 

umiddelbar risiko for ulovlig erhvervelse, 

brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder, når de 

træffer afgørelse om, hvorvidt 

anmodningen skal efterkommes eller 

afvises, og vurderer anmodningens 

rimelighed, er forpligtet til at tage hensyn 

til forretningshemmelighedens værdi, de 

foranstaltninger, der er truffet for at 

beskytte forretningshemmeligheden, 

klagerens adfærd ved erhvervelse, 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, 

konsekvenserne af den ulovlige 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, parternes 

legitime interesser og de konsekvenser, det 

kan få for parterne, hvis foranstaltningerne 

efterkommes eller afvises, tredjeparters 

legitime interesser, offentlighedens 

interesse og beskyttelse af grundlæggende 

rettigheder, herunder retten til ytrings- og 

informationsfrihed. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder, når de 

træffer afgørelse om, hvorvidt 

anmodningen skal efterkommes eller 

afvises, og vurderer alle relevante aspekter 

af sagen, såsom anmodningens rimelighed, 

er forpligtet til at tage hensyn til 

forretningshemmelighedens værdi, de 

foranstaltninger, der er truffet for at 

beskytte forretningshemmeligheden, 

klagerens adfærd ved erhvervelse, 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, 

konsekvenserne af den ulovlige 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, parternes 

legitime interesser og de konsekvenser, det 

kan få for parterne, hvis foranstaltningerne 

efterkommes eller afvises, tredjeparters 

legitime interesser, offentlighedens 

interesse og beskyttelse af grundlæggende 

rettigheder, herunder retten til ytrings- og 

informationsfrihed. 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder kan gøre 

de midlertidige foranstaltninger, der er 

omhandlet i artikel 9, betinget af, at 

klageren stiller tilstrækkelig sikkerhed eller 

tilsvarende med henblik på eventuel 

kompensation af den skade, der påføres 

den indklagede eller i givet fald en anden 

person, som påvirkes af foranstaltningerne. 

(Vedrører ikke den danske tekst). 

Begrundelse 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder, når der 

er truffet en retsafgørelse, som fastslår 

ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed, på begæring af 

klageren kan udstede et påbud til den 

krænkende part om: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder, når der 

er truffet en retsafgørelse, som fastslår 

ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed, på begæring af 

klageren kan udstede et påbud til den 

krænkende part om en eller flere af 

følgende foranstaltninger: 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en fastslåelse af, at der foreligger 

krænkelse 

udgår 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 

retslige myndigheder, når de behandler en 

begæring om vedtagelse af de påbud og 

korrigerende foranstaltninger, der er 

omhandlet i artikel 11, og vurderer, om de 

er forholdsmæssigt afpasset, tager hensyn 

til forretningshemmelighedens værdi, de 

foranstaltninger, der er truffet for at 

beskytte forretningshemmeligheden, den 

krænkende parts adfærd ved erhvervelse, 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, 

konsekvenserne af den ulovlige 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, parternes 

legitime interesser og de konsekvenser, det 

kan få for parterne, hvis foranstaltningerne 

efterkommes eller afvises, tredjeparters 

legitime interesser, offentlighedens 

interesse og beskyttelse af grundlæggende 

rettigheder, herunder retten til ytrings- og 

informationsfrihed. 

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 

retslige myndigheder, når de behandler en 

begæring om vedtagelse af de påbud og 

korrigerende foranstaltninger, der er 

omhandlet i artikel 11, og vurderer, om de 

er forholdsmæssigt afpasset, er forpligtet 

til at tage hensyn til de særlige 

omstændigheder i sagen. Denne 

vurdering skal, hvis det er relevant, 

omfatte forretningshemmelighedens værdi, 

de foranstaltninger, der er truffet for at 

beskytte forretningshemmeligheden, den 

krænkende parts adfærd ved erhvervelse, 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, 

konsekvenserne af den ulovlige 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, parternes 

legitime interesser og de konsekvenser, det 

kan få for parterne, hvis foranstaltningerne 

efterkommes eller afvises, tredjeparters 

legitime interesser, offentlighedens 

interesse og beskyttelse af grundlæggende 

rettigheder, herunder retten til ytrings- og 

informationsfrihed. 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Når de kompetente myndigheder 

begrænser varigheden af den 

foranstaltning, der er omhandlet i artikel 

11, stk. 1, litra a), skal en sådan varighed 

være tilstrækkelig til at fjerne enhver 

forretningsmæssig eller økonomisk fordel, 

som den krænkende part måtte have opnået 

som følge af ulovlig erhvervelse, 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden. 

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 

myndigheder følgeligt begrænser længden 

af den foranstaltning, der er omhandlet i 

artikel 11, stk. 1, litra a), således at den er 

tilstrækkelig til at fjerne enhver 

forretningsmæssig eller økonomisk fordel, 

som den krænkende part måtte have opnået 

som følge af ulovlig erhvervelse, 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden. 

Begrundelse 

Hvis den anklagede ikke længere kan opnå en kommerciel fordel af misbruget, tjener den 

yderligere forlængelse af påbuddet kun som afskrækkelse og sanktion, samtidig med at det 

forhindrer konkurrence og innovation. 

 

 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Når der påbydes betaling af en kontant 

godtgørelse i stedet for det påbud, der er 

omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), må 

en sådan kontant godtgørelse ikke 

overstige de gebyrer eller afgifter, som 

nævnte person, hvis han havde anmodet 

om tilladelse til at anvende den 

pågældende forretningshemmelighed, 

skulle have betalt i den periode, hvor brug 

af forretningshemmeligheden kunne have 

været forbudt. 

Når der påbydes betaling af en kontant 

godtgørelse i stedet for det påbud, der er 

omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a) og b), 

må en sådan kontant godtgørelse ikke 

overstige de gebyrer eller afgifter, som 

nævnte person, hvis han havde anmodet 

om tilladelse til at anvende den 

pågældende forretningshemmelighed, 

skulle have betalt i den periode, hvor brug 

af forretningshemmeligheden kunne have 

været forbudt. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder, på 

begæring af den krænkede part, påbyder 

den krænkende part, der vidste eller burde 

have vidst, at hans aktiviteter ville 

indebære ulovlig erhvervelse, videregivelse 

eller brug af en forretningshemmelighed, at 

betale forretningshemmelighedshaveren en 

erstatning, der står i rimeligt forhold til 

den skade, denne har lidt. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder, på 

begæring af den krænkede part, påbyder 

den krænkende part, der vidste eller burde 

have vidst, at hans aktiviteter ville 

indebære ulovlig erhvervelse, videregivelse 

eller brug af en forretningshemmelighed, at 

betale forretningshemmelighedshaveren en 

erstatning, der er passende i forhold til den 

skade, denne har lidt som følge af 

overtrædelsen. 

 Medlemsstaterne kan i overensstemmelse 

med deres nationale ret og praksis 

begrænse ansattes erstatningsansvar over 

for deres arbejdsgivere for ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

arbejdsgiverens 

forretningshemmeligheder, hvis de 

handler uden forsæt. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når de kompetente retslige myndigheder 

påbyder offentliggørelsesforanstaltninger 

og vurderer, om foranstaltningen er 

forholdsmæssigt afpasset, skal de, når den 

krænkende part er en fysisk person, tage 

hensyn til den skade, som en sådan 

foranstaltning kan medføre for privatlivets 

fred og den krænkende parts omdømme, 

samt til forretningshemmelighedens værdi, 
den krænkende parts adfærd ved 

erhvervelse, videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, 

konsekvenserne af den ulovlige 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden og 

sandsynligheden for yderligere ulovlig brug 

3. Når de kompetente retslige myndigheder 

påbyder en af de foranstaltninger, som er 

omhandlet af stk. 1, og vurderer, om 

foranstaltningen er forholdsmæssigt 

afpasset, skal de tage hensyn til, hvorvidt 

oplysningerne om den krænkende gør det 

muligt at identificere en fysisk person, og, 

hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse 

af disse oplysninger er berettiget, navnlig i 

lyset af følgende kriterier: den skade, som 

en sådan foranstaltning kan medføre for 

privatlivets fred og den krænkende parts 

omdømme, den krænkende parts adfærd 

ved erhvervelse, videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden og 

sandsynligheden for yderligere ulovlig brug 
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eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden for den 

krænkende parts vedkommende. 

eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden for den 

krænkende parts vedkommende 
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