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LYHYET PERUSTELUT 

Käsiteltävänä oleva ehdotus on erityisen tärkeä, koska sen päätavoitteena on määritellä 

säännöt, joilla pyritään parantamaan eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä innovoinnin 

avulla ja vahvistamaan Euroopan unionin johtavaa roolia teollisuudessa 

maailmanmarkkinoilla. 

 

Uusia ideoita, tuotteita tai palveluja koskevassa tutkimus- ja luomisprosessissa on mukana 

paljon tietoa, joka on olennaisen tärkeää idean tai yrityksen kilpailukyvyn kannalta ja joka ei 

kuulu teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun piiriin. 

 

Näin ollen liikesalaisuudet ovat suojelua täydentävä väline, ja niiden hankintaa, käyttöä ja 

julkistamista on tärkeää ja tarpeellista säännellä unionin tasolla. 

 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta tarkasteli sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan 

liittyviä näkökohtia ja hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä tekstin, jossa esitettiin hyvin 

tasapainoisia ratkaisuja kiistanalaisimpiin kohtiin, ja otti huomioon kaikki asiaankuuluvat 

intressit. 

 

Johdanto-osan kappaleisiin on esitetty eräitä selvennyksiä, jotka helpottavat säädöstekstin 

tulkintaa. Erityisesti täsmennetään, että direktiivi ei vaikuta perusoikeuksiin, yleisiin etuihin, 

työntekijöiden liikkuvuuteen tai ammattiliittojen neuvotteluoikeuteen, jotka ovat tunnustettuja 

oikeuksia tietyissä jäsenvaltioissa. 

 

Lisäksi on painotettava, että tätä säädöstä sovelletaan liikesalaisuuksiin, jotka eivät koske 

ainoastaan tuotteita vaan myös palveluita. 

 

Liikesalaisuuden määritelmä on mukautettava direktiiviehdotuksen otsikossa esitettyyn, ja 

lisäksi on täsmennettävä, että sen kaupallisen arvon on oltava tosiasiallista tai potentiaalista, 

ja varmistettava tällä tavoin soveltamisalan asianmukainen laajentaminen. 

 

Liikesalaisuuksien hankinta, käyttö tai julkistaminen on katsottava lailliseksi, kun 

kansallisessa lainsäädännössä ja Euroopan unionin lainsäädännössä sitä edellytetään ja kun se 

sallitaan liikesalaisuuden haltijan oikeuksia suojelevissa säännöksissä. Tässä direktiivissä 

pyritään lisäämään yritysten kilpailukykyä suojaamalla liikesalaisuuksia uusia ideoita 

koskevassa tutkimus- ja luomisprosessissa. 

 

Tämän tavoitteen tueksi komissio ehdottaa vastuun määrittämistä syyllisyysperiaatteen 

mukaan, toisin sanoen arvioimalla tahallisuutta (tarkoituksellisuus) tai tuottamuksellisuutta 

(huolimattomuus), kun taas sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta kannattaa objektiivista 

vastuuta laajemman suojan antamiseksi liikesalaisuuksille ja yrityksille, erityisesti 

pk-yrityksille. 

 

Vanhentumisaika on yksi kiistanalaisimmista kohdista, ja sen osalta päätettiin ottaa käyttöön 

yksi ainoa määräaika, mikä eroaa komission ehdotuksesta eli vähimmäis- ja enimmäisajasta. 

Määräajaksi päätettiin kolme vuotta, mitä pidettiin asianmukaisimpana aikana, jonka kuluessa 

mahdollinen liikesalaisuuden suojaamista koskeva kanne on nostettava. 
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Yksi määräaika mahdollistaa tämän tärkeän näkökohdan yhdenmukaistamisen kaikissa 

kansallisissa lainsäädännöissä, siten että toimijoilla on kaikkialla unionissa samanlainen 

oikeus. Kolmen vuoden ajanjakso vaikuttaa sellaiselta, että sen kuluessa voidaan perustellusti 

suojata kaikkia asiaan liittyviä intressejä tasapainoisesti. 

 

Työntekijöiden ja heidän liikkuvuutensa suojaamisen osalta sovittiin, että suojataan heidän 

oikeutensa käyttää edellisissä työtehtävissä saatuja tietoja ja kokemuksia, kunhan se ei ole 

laitonta 3 artiklan nojalla. 

 

Lisäksi päätettiin, että ei pidä estää tietojen tai liikesalaisuuksien käyttöä viranomaisten 

toimesta, kun he harjoittavat kansallisessa tai unionin lainsäädännössä heille määrättyjä 

tehtäviä. 

 

Lopuksi päätettiin vahvistaa liikesalaisuuksien luottamuksellisuutta oikeudenkäynnissä ja 

rajoittaa niiden henkilöiden määrää, jotka saavat liikesalaisuudet tietoonsa. 

 

Jos asiasta vastaava oikeudellisten asioiden valiokunta ottaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan tarkistusehdotukset huomioon, niillä voidaan tehostaa tätä uutta 

välinettä ja saattaa sen tavoitteet voimaan ja erityisesti parantaa eurooppalaisten yritysten ja 

siis sisämarkkinoiden kilpailukykyä samoin kuin kuluttajansuojaa. 

 

TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Avoin innovointi on tärkeä viputekijä 

uuden tietämyksen luonnissa. Se edistää 

yhdessä luotuun tietämykseen perustuvien 

uusien innovatiivisten liiketoimintamallien 

kehittämistä. Liikesalaisuuksilla on tärkeä 

rooli yritysten välisen tietojenvaihdon 

suojaamisessa sisämarkkinoilla ja niiden 

ulkopuolella harjoitettavan tutkimus- ja 

kehitystyön ja innovaatiotoiminnan 

yhteydessä. Tutkimusyhteistyö, myös 

valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, on 

(2) Avoin innovointi on tärkeä viputekijä 

uuden tietämyksen luonnissa. Se edistää 

yhdessä luotuun tietämykseen perustuvien 

uusien innovatiivisten liiketoimintamallien 

kehittämistä. Liikesalaisuuksilla on tärkeä 

rooli yritysten välisen tietojenvaihdon 

suojaamisessa sisämarkkinoilla ja niiden 

ulkopuolella harjoitettavan tutkimus- ja 

kehitystyön ja innovaatiotoiminnan 

yhteydessä. Tutkimusyhteistyö, myös 

valtioiden rajat ylittävä yhteistyö, on 
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erityisen tärkeää yritysten tutkimus- ja 

kehitystyön lisäämiseksi sisämarkkinoilla. 

Avoin innovaatiotoiminta toimii 

katalyyttina, jonka avulla kuluttajien 

tarpeita vastaavat ja yhteiskunnallisten 

haasteiden ratkaisemista edistävät uudet 

ideat löytävät tiensä markkinoille. 

Sisämarkkinoilla, joilla tällaista valtioiden 

rajat ylittävää yhteistoimintaa haittaavat 

esteet on supistettu minimiin ja joilla 

kilpailu on vääristymätöntä, henkinen 

luomistyö ja innovaatiotoiminta edistävät 

investoimista innovatiivisiin prosesseihin, 

palveluihin ja tuotteisiin. Henkisen 

luomistyön ja innovaatiotoiminnan 

kannalta otollinen ympäristö on unionissa 

tärkeässä asemassa myös työllisyyden 

kasvun ja talouden kilpailukyvyn 

parantamisen kannalta. Vaikka 

liikesalaisuudet kuuluvat yleisimmin 

käytettyihin yritysten henkisen luomistyön 

ja innovatiivisen taitotiedon 

suojaamiskeinoihin, voimassa oleva 

unionin lainsäädäntökehys tarjoaa niille 

heikoimman suojan siltä varalta, että 

kolmannet osapuolet hankkivat, käyttävät 

tai julkistavat niitä laittomasti. 

erityisen tärkeää yritysten tutkimus- ja 

kehitystyön lisäämiseksi sisämarkkinoilla. 

Avoin innovaatiotoiminta toimii 

katalyyttina, jonka avulla kuluttajien 

tarpeita vastaavat ja yhteiskunnallisten 

haasteiden ratkaisemista edistävät uudet 

ideat löytävät tiensä markkinoille. 

Sisämarkkinoilla, joilla tällaista valtioiden 

rajat ylittävää yhteistoimintaa haittaavat 

esteet on supistettu minimiin ja joilla 

kilpailu on vääristymätöntä, henkinen 

luomistyö ja innovaatiotoiminta edistävät 

investoimista innovatiivisiin prosesseihin, 

palveluihin ja tuotteisiin. Henkisen 

luomistyön ja innovaatiotoiminnan 

kannalta otollinen ympäristö on unionissa 

tärkeässä asemassa myös työllisyyden 

kasvun ja talouden kilpailukyvyn 

parantamisen kannalta. Vaikka 

liikesalaisuudet kuuluvat yleisimmin 

käytettyihin yritysten henkisen luomistyön 

ja innovatiivisen taitotiedon 

suojaamiskeinoihin, voimassa oleva 

unionin lainsäädäntökehys tarjoaa niille 

heikoimman suojan siltä varalta, että 

kolmannet osapuolet hankkivat, käyttävät 

tai julkistavat niitä laittomasti. 

Tietämyksen ja tietojen levittäminen olisi 

kuitenkin katsottava keskeiseksi tekijäksi, 

jolla voidaan varmistaa ennen kaikkea 

pienten ja keskisuurten yritysten 

dynaamiset, hyvät ja tasaveroiset 

kehitysmahdollisuudet. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Unionin tasolla on aiheellista vahvistaa 

säännöt, joilla kansallisia 

lainsäädäntöjärjestelmiä lähennetään 

toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että 

sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja 

yhtenäisiä oikeussuojakeinoja 

(8) Unionin tasolla on aiheellista vahvistaa 

säännöt, joilla kansallisia 

lainsäädäntöjärjestelmiä lähennetään 

toisiinsa, jotta voidaan varmistaa, että 

sisämarkkinoilla tarjotaan riittäviä ja 

yhtenäisiä yksityisoikeudellisia 
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liikesalaisuuksien laittoman hankinnan, 

käytön tai julkistamisen varalta. Tätä 

varten on tärkeää ottaa käyttöön yhtenäinen 

liikesalaisuuden määritelmä, jossa ei 

aseteta rajoituksia väärinkäytöltä 

suojattavalle kohteelle. Tällainen 

määritelmä olisi sen vuoksi laadittava 

siten, että se kattaa liiketoimintatiedon, 

teknologisen tiedon ja taitotiedon, kun 

tietojen pitämiseen luottamuksellisina 

liittyy oikeutettu etu ja niiden 

luottamuksellisuuden säilyttämiseen 

perusteltu luottamus. Määritelmän 

ulkopuolelle olisi jätettävä vähäpätöiset 

tiedot, eikä se saisi myöskään kattaa 

tietämystä ja taitoja, jotka työntekijät ovat 

hankkineet osana tavanomaista 

työskentelyä; tällaiset tiedot ovat sellaisten 

henkilöiden tiedossa tai saatavilla, jotka 

liikkuvat piireissä, joissa yleensä 

käsitellään kyseisenkaltaisia tietoja. 

oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksien 

laittoman hankinnan, käytön tai 

julkistamisen varalta. Tätä varten on 

tärkeää ottaa käyttöön yhtenäinen 

liikesalaisuuden määritelmä, jossa ei 

aseteta rajoituksia väärinkäytöltä 

suojattavalle kohteelle. Tällainen 

määritelmä olisi sen vuoksi laadittava 

siten, että se kattaa liiketoimintatiedon, 

teknologisen tiedon ja taitotiedon, kun 

tietojen pitämiseen luottamuksellisina 

liittyy oikeutettu etu ja niiden 

luottamuksellisuuden säilyttämiseen 

perusteltu luottamus. Tällaisella tiedolla 

tai taitotiedolla olisi lisäksi oltava 

tosiasiallista tai potentiaalista kaupallista 

arvoa ja sen julkistaminen haittaisi 

todennäköisesti siihen laillista 

määräysvaltaa käyttävän henkilön 

oikeutettua taloudellista etua. 

Määritelmän ulkopuolelle olisi jätettävä 

vähäpätöiset tiedot, eikä se saisi myöskään 

kattaa tietämystä ja taitoja, jotka 

työntekijät ovat hankkineet osana 

tavanomaista työskentelyä; tällaiset tiedot 

ovat sellaisten henkilöiden yleisessä 

tiedossa tai helposti saatavilla, jotka 

yleensä käsittelevät kyseisiä tietoja. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Direktiivin ei pitäisi vaikuttaa 

oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna 

täytäntöön työehtosopimuksia eikä 

oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin 

unionin oikeuden mukaista kansallista 

lainsäädäntöä ja käytäntöjä noudattaen. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 b) Julkisen elimen suorittaman 

liikesalaisuuden hankinnan tai 

julkistamisen ei pitäisi olla laitonta 

käyttöä tai julkistamista riippumatta siitä, 

määrätäänkö siitä tai annetaanko siihen 

mahdollisuus lain nojalla. Kyseisen 

hankinnan tai julkistamisen olisi 

kuitenkin kuuluttava selkeästi 

asiaankuuluvan julkisen elimen 

valtuuksiin, ja näiden valtuuksien 

ylittäminen olisi laiton teko. 

Perustelu 

On täsmennettävä, että liikesalaisuuden hankinta tai julkistaminen ei ole lainvastaista, kun 

julkisten elinten esittämistä tietopyynnöistä on säädetty laissa. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 

toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot, 

joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien 

suojaaminen, olisi suunniteltava siten, että 

ne edistävät tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnan sisämarkkinoiden 

moitteetonta toimintaa koskevaa tavoitetta 

mutteivät vaaranna muita julkisen edun 

mukaisia tavoitteita ja periaatteita. 

Kyseisillä toimenpiteillä ja 

muutoksenhakukeinoilla varmistetaan, että 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat 

huomioon liikesalaisuuden arvon, 

laittomaan hankintaan, käyttöön tai 

(11) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 

toimenpiteet ja muutoksenhakukeinot, 

joiden tarkoituksena on liikesalaisuuksien 

suojaaminen, olisi suunniteltava siten, että 

ne edistävät tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnan sisämarkkinoiden 

moitteetonta toimintaa koskevaa tavoitetta, 

erityisesti siten, että niillä olisi 

pelotevaikutus liikesalaisuuden 

laittomaan hankintaan, käyttöön ja 

julkistamiseen, mutteivät vaaranna 

perusoikeuksia ja -vapauksia tai muuta 

julkista etua, kuten yleistä turvallisuutta, 

kuluttajansuojaa, kansanterveyttä tai 
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julkistamiseen johtavan toimintatavan 

vakavuuden sekä tällaisen toimintatavan 

vaikutukset. Olisi myös varmistettava, että 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat 

käyttää harkintavaltaa arvioidessaan 

asianosaisten, kolmansien osapuolten ja 

tarvittaessa myös kuluttajien etuja. 

ympäristönsuojelua eivätkä vaikuta 

työntekijöiden liikkuvuuteen. Kyseisillä 

toimenpiteillä ja muutoksenhakukeinoilla 

varmistetaan, että toimivaltaiset 

oikeusviranomaiset ottavat huomioon 

liikesalaisuuden arvon, laittomaan 

hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen 

johtavan toimintatavan vakavuuden sekä 

tällaisen toimintatavan vaikutusten 

kaltaiset tekijät. Olisi myös varmistettava, 

että toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

voivat käyttää harkintavaltaa arvioidessaan 

asianosaisten, kolmansien osapuolten ja 

tarvittaessa myös kuluttajien etuja. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 

häiriintyisi, jos kyseisiä toimenpiteitä ja 

muutoksenhakukeinoja käytettäisiin 

laittomiin tarkoituksiin, jotka eivät ole 

tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia. 

Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa, että 

oikeusviranomaisilla on toimivalta määrätä 

seuraamuksia vilpillisessä mielessä 

toimivien ja ilmeisen perusteettomia 

kanteita tekevien kantajien 

väärinkäytöksistä. Tärkeää on myös, 

etteivät toimenpiteet ja 

muutoksenhakukeinot rajoita 

sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta 

(joka käsittää myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 11 artiklassa säädetyt 

tiedotusvälineiden vapauden ja 

moniarvoisuuden) tai ilmiantamista. 

Tämän vuoksi liikesalaisuuksien suojaa ei 

pitäisi ulottaa tapauksiin, joissa 

liikesalaisuuden julkistaminen palvelee 

yleistä etua väärinkäytöksen tai 

tuomittavan toiminnan paljastuksen myötä. 

(12) Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 

häiriintyisi, jos kyseisiä toimenpiteitä ja 

muutoksenhakukeinoja käytettäisiin 

laittomiin tarkoituksiin, kuten 

perusteettomien esteiden luomiseen 

sisämarkkinoilla tai työvoiman 

liikkuvuudelle, jotka eivät ole tämän 

direktiivin tavoitteiden mukaisia. Tämän 

vuoksi on tärkeää varmistaa, että 

oikeusviranomaisilla on toimivalta määrätä 

seuraamuksia vilpillisessä mielessä 

toimivien ja ilmeisen perusteettomia 

kanteita tekevien kantajien 

väärinkäytöksistä. Tärkeää on myös, 

etteivät toimenpiteet ja 

muutoksenhakukeinot rajoita 

sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta 

(joka käsittää myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 11 artiklassa säädetyt 

tiedotusvälineiden vapauden ja 

moniarvoisuuden) tai ilmiantamista. 

Tämän vuoksi liikesalaisuuksien suojaa ei 

pitäisi ulottaa tapauksiin, joissa 

liikesalaisuuden julkistaminen palvelee 
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yleistä etua väärinkäytöksen tai 

tuomittavan toiminnan paljastuksen myötä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Oikeusvarmuuden vuoksi ja ottaen 

huomioon, että liikesalaisuuksien laillisten 

haltijoiden odotetaan hoitavan 

varmistamisvelvollisuuden, joka koskee 

kyseisten haltijoiden arvokkaiden 

liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden 

säilyttämistä, vaikuttaa siltä, että on 

aiheellista rajoittaa mahdollisuutta nostaa 

kanne liikesalaisuuksien suojaamiseksi 

rajalliseksi ajaksi sen ajankohdan jälkeen, 

jona liikesalaisuuksien haltijat saivat tiedon 

tai jona niiden voitiin kohtuudella olettaa 

saaneen tiedon siitä, että kolmas osapuoli 

oli hankkinut tai julkistanut niiden 

liikesalaisuuden laittomasti taikka 

käyttänyt sitä laittomasti. 

(13) Sekä tutkimuksen ja innovoinnin 

sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan säilyttämisen että 
oikeusvarmuuden vuoksi ja ottaen 

huomioon, että liikesalaisuuksien laillisten 

haltijoiden odotetaan hoitavan 

varmistamisvelvollisuuden, joka koskee 

kyseisten haltijoiden arvokkaiden 

liikesalaisuuksien luottamuksellisuuden 

säilyttämistä, vaikuttaa siltä, että on 

aiheellista rajoittaa mahdollisuutta nostaa 

kanne liikesalaisuuksien suojaamiseksi 

kolmen vuoden ajaksi sen ajankohdan 

jälkeen, jona liikesalaisuuksien haltijat 

saivat tiedon tai jona niiden voitiin 

kohtuudella olettaa saaneen tiedon siitä, 

että kolmas osapuoli oli hankkinut tai 

julkistanut niiden liikesalaisuuden 

laittomasti taikka käyttänyt sitä laittomasti. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Sillä, että kolmas osapuoli hankkii 

liikesalaisuuden laittomasti, voi olla 

tuhoisia vaikutuksia liikesalaisuuden 

lailliseen haltijaan, koska liikesalaisuuden 

julkistamisen jälkeen liikesalaisuuden 

haltijan on mahdotonta palauttaa 

liikesalaisuuden menettämistä edeltänyttä 

tilannetta. Tämän vuoksi on olennaisen 

tärkeää asettaa saataville nopeita ja 

(15) Sillä, että kolmas osapuoli hankkii 

liikesalaisuuden laittomasti, voi olla 

tuhoisia vaikutuksia liikesalaisuuden 

lailliseen haltijaan, koska liikesalaisuuden 

julkistamisen jälkeen liikesalaisuuden 

haltijan on mahdotonta palauttaa 

liikesalaisuuden menettämistä edeltänyttä 

tilannetta. Tämän vuoksi on olennaisen 

tärkeää asettaa saataville nopeita ja 



 

PE541.656v03-00 10/29 AD\1055868FI.doc 

FI 

käyttökelpoisia välitoimia liikesalaisuuden 

laittoman hankinnan, käytön tai 

julkistamisen lopettamiseksi välittömästi. 

Tällaisten helpottavien toimien on oltava 

saatavilla ilman, että joudutaan odottamaan 

pääasiaa koskevaa ratkaisua, noudattaen 

asianmukaisesti oikeuksia puolustukseen ja 

suhteellisuusperiaatetta sekä ottaen 

huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. 

Lisäksi saatetaan vaatia takeita, jotka ovat 

riittävät perusteettomasta pyynnöstä 

vastaajalle aiheutuneiden kustannusten ja 

vahingon kattamiseksi erityisesti silloin, 

kun viiveet aiheuttaisivat korjaamatonta 

vahinkoa liikesalaisuuden lailliselle 

haltijalle. 

käyttökelpoisia välitoimia liikesalaisuuden 

laittoman hankinnan, käytön tai 

julkistamisen lopettamiseksi välittömästi, 

myös silloin kun tällaista liikesalaisuutta 

käytetään palvelujen tarjonnassa. 

Tällaisten helpottavien toimien on oltava 

saatavilla ilman, että joudutaan odottamaan 

pääasiaa koskevaa ratkaisua, noudattaen 

asianmukaisesti oikeuksia puolustukseen ja 

suhteellisuusperiaatetta sekä ottaen 

huomioon tapauskohtaiset erityispiirteet. 

Lisäksi saatetaan vaatia takeita, jotka ovat 

riittävät perusteettomasta pyynnöstä 

vastaajalle aiheutuneiden kustannusten ja 

vahingon kattamiseksi erityisesti silloin, 

kun viiveet aiheuttaisivat korjaamatonta 

vahinkoa liikesalaisuuden lailliselle 

haltijalle. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Samasta syystä on myös tärkeää 

säätää toimenpiteistä, joilla pyritään 

estämään liikesalaisuuden myöhempi laiton 

käyttö tai julkistaminen. Jotta 

kieltotoimenpiteet olisivat tehokkaita, 

niiden keston – silloin, kun olosuhteet 

edellyttävät keston rajoittamista – olisi 

oltava riittävän pitkä kolmannen osapuolen 

liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, 

käytöstä tai julkistamisesta mahdollisesti 

saaman kaupallisen hyödyn poistamiseksi. 

Tämäntyyppisten toimenpiteiden ei 

kuitenkaan pitäisi olla 

täytäntöönpanokelpoisia, jos 

liikesalaisuuden alun perin kattama tieto on 

tekijänoikeudesta vapaata tietoa vastaajasta 

riippumattomista syistä. 

(16) Samasta syystä on myös tärkeää 

säätää toimenpiteistä, joilla pyritään 

estämään liikesalaisuuden myöhempi laiton 

käyttö tai julkistaminen. Jotta 

kieltotoimenpiteet olisivat tehokkaita ja 

oikeasuhteisia, niiden keston olisi oltava 

riittävän pitkä kolmannen osapuolen 

liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, 

käytöstä tai julkistamisesta mahdollisesti 

saaman kaupallisen hyödyn poistamiseksi 

myös silloin kun tällaista liikesalaisuutta 

käytetään palvelujen tarjonnassa, ja 

niiden kestoa olisi rajoitettava, jotta 

voidaan välttää perusteettomien esteiden 

luominen kilpailulle sisämarkkinoilla. 

Tämäntyyppisten toimenpiteiden ei 

kuitenkaan pitäisi olla 

täytäntöönpanokelpoisia, jos 

liikesalaisuuden alun perin kattama tieto on 

tekijänoikeudesta vapaata tietoa vastaajasta 
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riippumattomista syistä. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Liikesalaisuutta saatetaan käyttää 

laittomasti mahdollisesti koko 

sisämarkkinoille levitettävien tavaroiden 

tai niiden komponenttien suunnittelussa, 

valmistuksessa tai markkinoinnissa, mikä 

vaikuttaa liikesalaisuuden haltijan 

kaupallisiin etuihin ja sisämarkkinoiden 

toimintaan. Kun liikesalaisuudella on 

tuntuva vaikutus prosessin tuloksena 

syntyvän tavaran laatuun, arvoon tai 

hintaan taikka kustannusten alenemiseen 

tuotanto- tai markkinointiprosessien 

helpottumisen tai nopeutumisen myötä, on 

tärkeää, että oikeusviranomaisille annetaan 

toimivalta määrätä aiheellisia toimenpiteitä 

sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä 

tavaroita saateta markkinoille tai että ne 

poistetaan markkinoilta. Koska 

kaupankäynti on maailmanlaajuista, 

kyseisiin toimenpiteisiin on myös liitettävä 

kielto tällaisten tavaroiden tuomisesta 

unioniin tai niiden varastoinnista niiden 

tarjoamiseksi tai saattamiseksi 

markkinoille. Ottaen huomioon 

suhteellisuusperiaate 

korjaustoimenpiteiden ei välttämättä pitäisi 

johtaa tavaroiden tuhoamiseen, kun 

käytettävissä on muita toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja, kuten teollisuus- tai 

tekijänoikeutta loukkaavan ominaisuuden 

poistaminen tavarasta tai tavaroiden 

vapauttaminen markkinoilta esimerkiksi 

lahjoittamalla ne 

hyväntekeväisyysjärjestöille. 

(17) Liikesalaisuutta saatetaan käyttää 

laittomasti mahdollisesti koko 

sisämarkkinoille levitettävien tavaroiden 

tai niiden komponenttien suunnittelussa, 

valmistuksessa tai markkinoinnissa, mikä 

vaikuttaa liikesalaisuuden haltijan 

kaupallisiin etuihin ja sisämarkkinoiden 

toimintaan. Kun laiton hankinta on 

osoitettu ja kun liikesalaisuudella on 

tuntuva vaikutus prosessin tuloksena 

syntyvän tavaran laatuun, arvoon tai 

hintaan taikka kustannusten alenemiseen 

tuotanto- tai markkinointiprosessien 

helpottumisen tai nopeutumisen myötä, on 

tärkeää, että oikeusviranomaisille annetaan 

toimivalta määrätä aiheellisia toimenpiteitä 

sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä 

tavaroita saateta markkinoille tai että ne 

poistetaan markkinoilta. Koska 

kaupankäynti on maailmanlaajuista, 

kyseisiin toimenpiteisiin on myös liitettävä 

kielto tällaisten tavaroiden tuomisesta 

unioniin tai niiden varastoinnista niiden 

tarjoamiseksi tai saattamiseksi 

markkinoille. Ottaen huomioon 

suhteellisuusperiaate 

korjaustoimenpiteiden ei välttämättä pitäisi 

johtaa tavaroiden tuhoamiseen, kun 

käytettävissä on muita toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja, kuten teollisuus- tai 

tekijänoikeutta loukkaavan ominaisuuden 

poistaminen tavarasta tai tavaroiden 

vapauttaminen markkinoilta esimerkiksi 

lahjoittamalla ne 

hyväntekeväisyysjärjestöille. 
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Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 

kilpailuoikeudellisten sääntöjen eikä 

varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen. Tässä direktiivissä 

säädettyjä toimenpiteitä ei saisi käyttää 

kilpailun rajoittamiseen aiheettomasti 

tavalla, joka on vastoin kyseistä 

perussopimusta. 

(27) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 

kilpailuoikeudellisten sääntöjen eikä 

varsinkaan Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan 

soveltamiseen. Tässä direktiivissä 

säädettyjä toimenpiteitä ei saisi käyttää 

kilpailun epäoikeudenmukaiseen 

rajoittamiseen, sisämarkkinoille pääsyn 

viivästyttämiseen eikä luomaan esteitä 

työvoiman liikkuvuudelle tavalla, joka on 

vastoin kyseistä perussopimusta. 

 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Toimenpiteet, jotka toteutetaan 

liikesalaisuuksien suojaamiseksi 

laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja 

käytöltä, eivät saisi vaikuttaa muun muiden 

alojen (kuten teollis- ja tekijänoikeuksien, 

yksityisyyden, asiakirjojen saamisen 

tutustuttavaksi ja sopimusoikeuden) 

kannalta merkityksellisen lainsäädännön 

soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY8 

soveltamisala ja tämän direktiivin 

soveltamisala ovat kuitenkin päällekkäisiä, 

tämä direktiivi on ensisijainen kaikkiin 

muihin säädöksiin nähden (lex specialis), 

(28) Toimenpiteet, jotka toteutetaan 

liikesalaisuuksien suojaamiseksi 

laittomalta hankinnalta, julkistamiselta ja 

käytöltä, eivät saisi vaikuttaa muun muiden 

alojen (kuten ympäristönsuojelun ja 

ympäristövastuun, kuluttajansuojan, 

terveys- ja turvallisuusvaatimusten, 

terveydensuojelun, teollis- ja 

tekijänoikeuksien, yksityisyyden, 

asiakirjojen saamisen tutustuttavaksi, 

tiedonsaannin ja sopimusoikeuden) 

kannalta merkityksellisen lainsäädännön 

soveltamiseen. Jos Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY8 

soveltamisala ja tämän direktiivin 

soveltamisala ovat kuitenkin päällekkäisiä, 

tämä direktiivi on ensisijainen kaikkiin 

muihin säädöksiin nähden (lex specialis), 
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__________________ __________________ 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, teollis- ja 

tekijänoikeuksien noudattamisen 

varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, 

s. 45). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, teollis- ja 

tekijänoikeuksien noudattamisen 

varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, 

s. 45). 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 

liikesalaisuuksien suojaamisesta laittomalta 

hankinnalta, julkistamiselta ja käytöltä. 

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 

taitotiedon ja liiketoimintatiedon 

(liikesalaisuuksien) suojaamisesta 

laittomalta hankinnalta, käytöltä ja 

julkistamiselta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

 2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. ’liikesalaisuudella’ tietoa, joka täyttää 

kaikki seuraavat vaatimukset: 

1. ’liikesalaisuudella’ taitotietoa ja 

liiketoimintatietoa, joka täyttää kaikki 

seuraavat vaatimukset: 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tiedolla on kaupallista arvoa, koska se 

on salaista; 

b) tiedolla on tosiasiallista tai 

potentiaalista kaupallista arvoa, koska se 

on salaista; 
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Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) henkilö, jolla on laillisesti sellainen 

tieto hallussaan, on ryhtynyt riittäväksi 

katsottaviin toimenpiteisiin pitääkseen 

tiedon salassa; 

c) henkilö, joka on liikesalaisuuden 

haltija, on ryhtynyt riittäväksi katsottaviin 

toimenpiteisiin pitääkseen tiedon salassa; 

Perustelu 

Korvauksella taataan yhdenmukaisuus 2 artiklan 2 kohdassa käytettävän terminologian 

kanssa. 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) tieto koskee kokeita, testejä tai muita 

salaisia tietoja, joiden kehittäminen on 

vaatinut huomattavia ponnisteluja ja 

joiden esittämisestä riippuu luvan 

saaminen sellaisten kemikaalien, 

lääkkeiden tai maataloustuotteiden 

markkinoille saattamiseen, joissa 

käytetään uusia kemiallisia aineita. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4) ’teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavilla 

tavaroilla’ tavaroita, joiden suunnittelussa, 

laadussa, tuotantoprosessissa tai 

markkinoinnissa saadaan merkittävää 

hyötyä laittomasti hankituista, käytetyistä 

tai julkistetuista liikesalaisuuksista. 

4) ’teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavilla 

tavaroilla’ tavaroita, joiden suunnittelussa, 

laadussa, ominaisuuksissa, toiminnassa, 

tuotantoprosessissa tai markkinoinnissa 

saadaan hyötyä laittomasti hankituista, 

käytetyistä tai julkistetuista 

liikesalaisuuksista. 

Perustelu 

Käsitteiden ”ominaisuudet” ja ”toiminta” lisäämisellä sisällytetään muita näkökohtia kuin 

tavaroiden laatu. Tavara olisi katsottava oikeuksia loukkaavaksi, jos se hyötyy jollakin 

tavalla väärinkäytetystä liikesalaisuudesta riippumatta siitä, miten ”merkittävä” hyöty on. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Liikesalaisuuden hankintaa ilman 

liikesalaisuuden haltijan suostumusta on 

pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu 

tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti 
seuraavin keinoin: 

2. Liikesalaisuuden hankintaa ilman 

liikesalaisuuden haltijan suostumusta on 

pidettävä laittomana aina, kun se tapahtuu 

seuraavin keinoin: 

 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sellaisten liikesalaisuuden haltijan 

laillisessa määräysvallassa olevien 

asiakirjojen, esineiden, materiaalien, 

aineiden tai sähköisten tiedostojen luvaton 

käyttö tai jäljentäminen, jotka sisältävät 

liikesalaisuuden tai joista liikesalaisuus 

voidaan johtaa; 

a) sellaisten liikesalaisuuden haltijan 

laillisessa määräysvallassa olevien 

asiakirjojen, esineiden, materiaalien, 

aineiden tai sähköisten tiedostojen luvaton 

käyttö tai jäljentäminen, jotka sisältävät 

liikesalaisuuden; 
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Perustelu 

On selvennettävä, että liikesalaisuuden haltijaa suojataan vain liikesalaisuuden laittomalta 

hankinnalta eikä käänteiseltä suunnittelutekniikalta, joka on laillista. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Liikesalaisuuden käyttöä tai 

julkistamista on pidettävä laittomana aina, 

kun se tapahtuu ilman liikesalaisuuden 

haltijan suostumusta, tahallisesti tai 

törkeän tuottamuksellisesti ja kun siihen 

syyllistyy henkilö, jonka todetaan täyttävän 

jonkin seuraavista edellytyksistä: 

3. Liikesalaisuuden käyttöä tai 

julkistamista on pidettävä laittomana aina, 

kun se tapahtuu ilman liikesalaisuuden 

haltijan suostumusta, ja kun siihen 

syyllistyy henkilö, jonka todetaan täyttävän 

jonkin seuraavista edellytyksistä: 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Liikesalaisuuden käyttöä tai 

julkistamista on pidettävä laittomana aina, 

kun henkilö on käytön tai julkistamisen 

aikaan ollut tietoinen tai henkilön olisi 

vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla 

tietoinen siitä, että liikesalaisuus on 

hankittu toiselta henkilöltä, joka on 

käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti tai on 

julkistanut sen laittomasti 3 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla. 

4. Liikesalaisuuden hankintaa, käyttöä tai 

julkistamista on pidettävä laittomana aina, 

kun henkilö on hankinnan, käytön tai 

julkistamisen aikaan ollut tietoinen tai 

henkilön olisi vallitsevissa olosuhteissa 

pitänyt olla tietoinen siitä, että 

liikesalaisuus on hankittu suoraan tai 

välillisesti toiselta henkilöltä, joka on 

käyttänyt liikesalaisuutta laittomasti tai on 

julkistanut sen laittomasti 3 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien 

tavaroiden tietoinen ja tahallinen tuotanto, 

tarjoaminen tai saattaminen markkinoille 

taikka teollis- tai tekijänoikeutta 

loukkaavien tavaroiden tuonti, vienti tai 

varastointi tällaisia tarkoituksia varten on 

katsottava liikesalaisuuden laittomaksi 

käytöksi. 

5. Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien 

tavaroiden tuotanto, tarjoaminen tai 

saattaminen markkinoille taikka teollis- tai 

tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden 

tuonti, vienti tai varastointi tällaisia 

tarkoituksia varten on myös katsottava 

liikesalaisuuden laittomaksi käytöksi, kun 

henkilö on ollut tai henkilön olisi 

vallitsevissa olosuhteissa pitänyt olla 

tietoinen siitä, että liikesalaisuutta on 

käytetty laittomasti 3 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Liikesalaisuuksien hankinta katsotaan 

lailliseksi, jos hankinta tapahtuu jollakin 

seuraavista tavoista: 

1. Liikesalaisuuksien hankinta katsotaan 

lailliseksi, jos hankinta tapahtuu jollakin 

seuraavista tavoista: 

a) itsenäinen keksiminen tai luominen; a) itsenäinen keksiminen tai luominen; 

b) sellaisen tuotteen tai esineen 

havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai 

testaaminen, joka on asetettu yleisön 

saataville tai joka on laillisesti tiedon 

hankkijan hallussa; 

b) sellaisen tuotteen tai esineen 

havainnointi, tutkiminen, purkaminen tai 

testaaminen, joka on asetettu yleisön 

saataville tai joka on laillisesti sellaisen 

tiedon hankkijan hallussa, jota ei koske 

oikeudellisesti pätevä velvoite rajoittaa 

liikesalaisuuden hankintaa; 

c) työntekijöiden edustajille tiedottamista 

ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden 

käyttö unionin ja kansallisen lainsäädännön 

ja/tai käytännön mukaisesti; 

c) työntekijöiden edustajille tiedottamista 

ja heidän kuulemistaan koskevan oikeuden 

käyttö unionin ja kansallisen lainsäädännön 

ja/tai käytännön mukaisesti; 

c) mikä tahansa muu käytäntö, jonka 

katsotaan vallitsevissa olosuhteissa 

noudattavan rehellisiä kaupallisia 

käytäntöjä. 

d) mikä tahansa muu käytäntö, jonka 

katsotaan vallitsevissa olosuhteissa 

noudattavan rehellisiä kaupallisia 

käytäntöjä. 

 Liikesalaisuuden hankinta, käyttö ja 

julkistaminen katsotaan lailliseksi, kun 
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kyseistä hankintaa, käyttöä tai 

julkistamista vaaditaan ja siihen tarjotaan 

mahdollisuus unionin tai kansallisen 

lainsäädännön nojalla liikesalaisuuden 

haltijan oikeuksia suojaten. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

tässä direktiivissä säädettyjä 

toimenpiteitä, menettelyitä ja 

muutoksenhakukeinoja voida soveltaa, 
kun liikesalaisuuden väitetty hankinta, 

käyttö tai julkistaminen on tapahtunut 

jossakin seuraavista tapauksista: 

2. Liikesalaisuuksien hankinta, käyttö tai 

julkistaminen katsotaan lailliseksi, kun 

liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö 

tai julkistaminen on tapahtunut jossakin 

seuraavista tapauksista: 

a) ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta 

koskevan oikeuden perusteltu käyttö; 

a) ilmaisun ja tiedonsaannin vapautta 

koskevan oikeuden perusteltu käyttö; 

b) tarkoituksena on kantajan 

väärinkäytöksen, tuomittavan toiminnan tai 

laittoman toiminnan paljastaminen 

edellyttäen, että liikesalaisuuden väitetty 

hankinta, käyttö tai julkistaminen on ollut 

tarpeen kyseisten toimien paljastamiseksi 

ja että vastaaja on toiminut yleisen edun 

mukaisesti; 

b) tarkoituksena on väärinkäytöksen, 

tuomittavan toiminnan tai laittoman 

toiminnan paljastaminen edellyttäen, että 

liikesalaisuuden väitetty hankinta, käyttö 

tai julkistaminen on ollut tarpeen kyseisten 

toimien paljastamiseksi ja että vastaaja on 

toiminut yleisen edun mukaisesti; 

c) työntekijät ovat julkistaneet 

liikesalaisuuden edustajilleen osana näiden 

edustuksellisten tehtävien perusteltua 

hoitoa; 

c) työntekijät ovat julkistaneet 

liikesalaisuuden edustajilleen osana näiden 

edustuksellisten tehtävien perusteltua 

hoitoa unionin ja kansallisen 

lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti; 

d) sopimukseen perustumattoman 

velvoitteen täyttäminen; 

 

e) oikeutetun edun suojaaminen. e) unionin oikeudessa tai kansallisessa 

lainsäädännössä tunnustetun oikeutetun 

edun suojaaminen. 

 2 a. Tämä direktiivi ei vaikuta 

 a) sellaisten unionin tai kansallisen tason 

sääntöjen soveltamiseen, joissa 

liikesalaisuuden haltijaa velvoitetaan 

julkistamaan tieto ja myös liikesalaisuus 

tehtäviään hoitaville julkisille 

viranomaisille julkisen edun nojalla; 

 b) työntekijöiden aiemmissa 

työtehtävissään hankkimien tietojen, 

tietämyksen ja taitojen käyttöön, kun se ei 

kuulu 3 artiklan piiriin. 
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Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) pyrkii välttämään esteiden luomista 

sisämarkkinoilla käytävälle lailliselle 

kaupalle; 

b) pyrkii välttämään esteiden luomista 

sisämarkkinoilla käytävälle lailliselle 

kaupalle, kilpailulle ja työntekijöiden 

liikkuvuudelle; 

 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä 

direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden, 

menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen 

soveltamista koskevia kanteita voidaan 

nostaa vähintään yhden vuoden mutta 

enintään kahden vuoden kuluttua 
ajankohdasta, jona kantaja on saanut 

tietoonsa tai jona sen voidaan kohtuudella 

katsoa saaneen tietoonsa kanteen perustana 

olleen viimeisen seikan. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä 

direktiivissä säädettyjen toimenpiteiden, 

menettelyiden ja muutoksenhakukeinojen 

soveltamista koskevia kanteita voidaan 

nostaa kolmen vuoden kuluessa 

ajankohdasta, jona kantaja on saanut 

tietoonsa tai jona sen voidaan kohtuudella 

katsoa saaneen tietoonsa kanteen perustana 

olleen viimeisen seikan. 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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osapuolten, niiden laillisten edustajien, 

tuomioistuinten henkilöstön, todistajien, 

asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, 

jotka osallistuvat liikesalaisuuden 

laittomaan hankintaan, käyttöön tai 

julkistamiseen liittyvään oikeudenkäyntiin 

tai joilla on oikeus tutustua kyseiseen 

oikeudenkäyntiin liittyviin asiakirjoihin, ei 

sallita käyttää tai julkistaa liikesalaisuuksia 

tai väitettyjä liikesalaisuuksia, joista ne 

ovat saaneet tiedon oikeudenkäyntiin 

osallistumisen tai asiakirjoihin 

tutustumisen seurauksena. 

osapuolten, niiden laillisten edustajien, 

tuomioistuinten henkilöstön, todistajien, 

asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, 

jotka osallistuvat liikesalaisuuden 

laittomaan hankintaan, käyttöön tai 

julkistamiseen liittyvään oikeudenkäyntiin 

tai joilla on oikeus tutustua kyseiseen 

oikeudenkäyntiin liittyviin asiakirjoihin, ei 

sallita käyttää tai julkistaa liikesalaisuuksia 

tai väitettyjä liikesalaisuuksia, joista ne 

ovat saaneet tiedon oikeudenkäyntiin 

osallistumisen tai asiakirjoihin 

tutustumisen seurauksena. Lisäksi 

jäsenvaltiot voivat sallia toimivaltaisten 

oikeusviranomaisten toteuttavan tällaisia 

toimenpiteitä omasta aloitteestaan. 

 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettu velvoite lakkaa seuraavissa 

olosuhteissa: 

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettu velvoite pysyy voimassa 

oikeudenkäynnin päättymiseen asti. 

Tällaisen velvoitteen voimassaolo päättyy 

joka tapauksessa seuraavissa olosuhteissa: 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jos menettelyn aikana todetaan, että 

väitetty liikesalaisuus ei täytä 2 artiklan 

1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia; 

a) jos tuomioistuimen lopullisessa 

päätöksessä katsotaan, että väitetty 

liikesalaisuus ei täytä 2 artiklan 1 kohdassa 

esitettyjä vaatimuksia; 
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Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava myös, 

että toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

voivat osapuolen perustellusta pyynnöstä 

toteuttaa erityisiä toimenpiteitä, jotka ovat 

tarpeen liikesalaisuuden luvattomaan 

hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen 

liittyvän oikeudenkäynnin aikana käytetyn 

tai mainitun liikesalaisuuden tai väitetyn 

liikesalaisuuden luottamuksellisuuden 

säilyttämiseksi. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava myös, 

että toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

voivat osapuolen perustellusta pyynnöstä 

toteuttaa erityisiä toimenpiteitä, jotka ovat 

tarpeen liikesalaisuuden luvattomaan 

hankintaan, käyttöön tai julkistamiseen 

liittyvän oikeudenkäynnin aikana käytetyn 

tai mainitun liikesalaisuuden tai väitetyn 

liikesalaisuuden luottamuksellisuuden 

säilyttämiseksi. Lisäksi jäsenvaltiot voivat 

valtuuttaa toimivaltaiset 

oikeusviranomaiset toteuttamaan 

toimenpiteitä viran puolesta. 

 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) rajoittaa (kokonaan tai osittain) oikeutta 

tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät 

osapuolten tai kolmansien osapuolten 

toimittamia liikesalaisuuksia; 

a) rajoittaa (kokonaan tai osittain) oikeutta 

tutustua asiakirjoihin, jotka sisältävät 

osapuolten tai kolmansien osapuolten 

toimittamia liikesalaisuuksia, edellyttäen 

että ne ovat kummankin osapuolen tai 

osapuolten edustajien saatavissa; 

Perustelu 

Tarkoituksena on varmistaa, että tapauksen kannalta olennaiset tiedot ovat kummankin 

osapuolen saatavissa. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) rajoittaa pääsyä oikeudenkäynteihin, 

joissa saatetaan julkistaa liikesalaisuuksia, 

sekä oikeutta tutustua pöytäkirjoihin ja 

niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin 

kappaleisiin. Poikkeuksellisissa 

olosuhteissa ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa toimivaltaiset 

oikeusviranomaiset voivat rajoittaa 

osapuolten pääsyä kyseisiin 

oikeudenkäynteihin ja määrätä ne 

pidettäviksi siten, että läsnä ovat vain 

osapuolten lailliset edustajat ja valtuutetut 

asiantuntijat, jotka kuuluvat 1 kohdassa 

tarkoitetun luottamuksellisuusvelvoitteen 

piiriin; 

b) rajoittaa pääsyä oikeudenkäynteihin, 

joissa saatetaan julkistaa liikesalaisuuksia 

tai väitettyjä liikesalaisuuksia rajalliselle 

määrälle henkilöitä, ja näiden oikeutta 

tutustua pöytäkirjoihin ja niihin liittyviin 

puhtaaksikirjoitettuihin kappaleisiin 

edellyttäen, että vähintään yksi kutakin 

osapuolta edustava henkilö, kunkin 

osapuolen asianajaja tai asian käsittelyssä 

toimiva edustaja ja tuomioistuimen 

henkilöstö päästetään näihin 

oikeudenkäynteihin tai heille annetaan 

oikeus tutustua kyseisiin pöytäkirjoihin 

tai niihin liittyviin puhtaaksikirjoitettuihin 

kappaleisiin kokonaisuudessaan; 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Päättäessään 2 kohdassa tarkoitetun 

pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä 

ja arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat 

huomioon osapuolten ja tarvittaessa myös 

kolmansien osapuolten oikeutetut edut sekä 

jommallekummalle osapuolelle ja 

tarvittaessa kolmansille osapuolille 

mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka 

johtuu kyseisen pyynnön hyväksymisestä 

tai hylkäämisestä. 

3. Päättäessään liikesalaisuuden 

suojelemista koskevien toimenpiteiden 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja 

arvioidessaan niiden oikeasuhteisuutta 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset ottavat 

huomioon tarpeen varmistaa osapuolten ja 

tarvittaessa myös kolmansien osapuolten 

oikeudet tehokkaisiin 

muutoksenhakukeinoihin ja 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
oikeutetut edut sekä jommallekummalle 

osapuolelle ja tarvittaessa kolmansille 

osapuolille mahdollisesti aiheutuneen 

vahingon, joka johtuu kyseisen pyynnön 

hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
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Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat 

liikesalaisuuden haltijan pyynnöstä määrätä 

seuraavien väli- ja säilyttämistoimien 

kohdistamisesta väitettyyn 

oikeudenloukkaajaan: 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.). 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).  

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

oikeusviranomaiset voivat asettaa 

liikesalaisuuden väitetyn laittoman 

hankinnan, käytön tai julkistamisen 

jatkamisen ehdoksi liikesalaisuuden 

haltijalle kuuluvan korvauksen 

takaamiseen tarkoitetut vakuudet. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

oikeusviranomaiset voivat vaihtoehtona 

1 kohdassa vahvistetuille toimenpiteille 
asettaa liikesalaisuuden väitetyn laittoman 

hankinnan, käytön tai julkistamisen 

jatkamisen ehdoksi liikesalaisuuden 

haltijalle kuuluvan korvauksen 

takaamiseen tarkoitetut vakuudet. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on 

9 artiklassa tarkoitettujen tointen osalta 

toimivalta vaatia kantajaa esittämään 

todisteet, joiden voidaan kohtuudella 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaisilla oikeusviranomaisilla on 

9 artiklassa tarkoitettujen tointen osalta 

toimivalta vaatia kantajaa esittämään 

todisteet, joiden voidaan kohtuudella 
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katsoa olevan saatavilla, jotta viranomaiset 

saisivat varmuuden liikesalaisuuden 

olemassaolosta, siitä, että kantaja on 

liikesalaisuuden laillinen haltija ja että 

liikesalaisuus on hankittu laittomasti, siitä, 

että liikesalaisuutta käytetään tai se 

julkistetaan laittomasti tai siitä, että 

liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai 

julkistaminen uhkaa välittömästi. 

katsoa olevan saatavilla, jotta viranomaiset 

saisivat varmuuden siitä, että kyseessä 

oleva asia katsotaan liikesalaisuudeksi, 

että kantaja on liikesalaisuuden haltija ja 

että liikesalaisuus on hankittu laittomasti, 

siitä, että liikesalaisuutta käytetään tai se 

julkistetaan laittomasti tai siitä, että 

liikesalaisuuden laiton hankinta, käyttö tai 

julkistaminen uhkaa välittömästi. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

päättävät pyynnön hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä ja arvioivat sen 

oikeasuhteisuutta, niiden edellytetään 

ottavan huomioon liikesalaisuuden arvon, 

sen suojaamiseksi toteutetut toimenpiteet, 

vastaajan toimintatavan liikesalaisuuden 

hankinnan, julkistamisen tai käytön 

yhteydessä, liikesalaisuuden laittoman 

julkistamisen tai käytön vaikutukset, 

osapuolten oikeutetut edut ja vaikutukset, 

joita toimenpiteiden hyväksymisellä tai 

hylkäämisellä voisi olla osapuoliin, 

kolmansien osapuolten oikeutetut edut, 

yleinen etu ja perusoikeuksien 

suojaaminen, mukaan lukien sananvapaus 

ja tiedonvälityksen vapaus. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

päättävät pyynnön hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä ja arvioivat sen 

oikeasuhteisuutta, niiden edellytetään 

ottavan huomioon kaikki asian kannalta 

olennaiset seikat, kuten liikesalaisuuden 

arvon, sen suojaamiseksi toteutetut 

toimenpiteet, vastaajan toimintatavan 

liikesalaisuuden hankinnan, julkistamisen 

tai käytön yhteydessä, liikesalaisuuden 

laittoman julkistamisen tai käytön 

vaikutukset, osapuolten oikeutetut edut ja 

vaikutukset, joita toimenpiteiden 

hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla 

osapuoliin, kolmansien osapuolten 

oikeutetut edut, yleinen etu ja 

perusoikeuksien suojaaminen, mukaan 

lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen 

vapaus. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat 

asettaa 9 artiklassa tarkoitettujen 

välitoimien ehdoksi, että hakija asettaa 

riittävän vakuuden tai vastaavan takuun, 

jonka tarkoituksena on varmistaa vastaajan 

ja tarvittaessa muiden toimenpiteiden 

vaikutuspiiriin kuuluvien henkilöiden 

mahdollisesti kärsimän vahingon 

korvaaminen. 

versioon.) 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).  

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

silloin kun tuomioistuin tekee päätöksen, 

jossa todetaan, että liikesalaisuus on 

hankittu tai julkistettu laittomasti tai 

liikesalaisuutta on käytetty laittomasti, 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat 

antaa oikeudenloukkaajalle määräyksen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

silloin kun tuomioistuin tekee päätöksen, 

jossa todetaan, että liikesalaisuus on 

hankittu tai julkistettu laittomasti tai 

liikesalaisuutta on käytetty laittomasti, 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat 

antaa kantajan pyynnöstä 

oikeudenloukkaajalle yhden tai useampia 

määräyksiä 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) oltava vahvistus loukkauksen 

tapahtumisesta; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

käsittelevät pyyntöä, joka koskee 

11 artiklassa säädettyjä kieltoja ja 

korjaustoimenpiteitä, ja arvioivat tällaisten 

kieltojen ja korjaustoimenpiteiden 

oikeasuhteisuutta, viranomaiset ottavat 

huomioon liikesalaisuuden arvon, 

liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut 

toimenpiteet, toimintatavan, jota 

oikeudenloukkaaja on noudattanut 

hankkiessaan tai julkistaessaan 

liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, 

liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai 

käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut 

edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden 

hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla 

osapuoliin, kolmansien osapuolten 

oikeutetut edut, yleinen etu ja 

perusoikeuksien suojaaminen, mukaan 

lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen 

vapaus. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kun toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

käsittelevät pyyntöä, joka koskee 

11 artiklassa säädettyjä kieltoja ja 

korjaustoimenpiteitä, ja arvioivat tällaisten 

kieltojen ja korjaustoimenpiteiden 

oikeasuhteisuutta, viranomaiset ottavat 

huomioon tapauksen erityisolosuhteet. 

Kyseinen arviointi käsittää tilanteesta 

riippuen liikesalaisuuden arvon, 

liikesalaisuuden suojaamiseksi toteutetut 

toimenpiteet, toimintatavan, jota 

oikeudenloukkaaja on noudattanut 

hankkiessaan tai julkistaessaan 

liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, 

liikesalaisuuden laittoman julkistamisen tai 

käytön vaikutukset, osapuolten oikeutetut 

edut ja vaikutukset, joita toimenpiteiden 

hyväksymisellä tai hylkäämisellä voisi olla 

osapuoliin, kolmansien osapuolten 

oikeutetut edut, yleinen etu ja 

perusoikeuksien suojaaminen, mukaan 

lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen 

vapaus. 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kun toimivaltaiset viranomaiset rajoittavat 

11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetun toimenpiteen kestoa, keston on 

oltava riittävä sellaisen kaupallisen tai 

taloudellisen edun poistamiseksi, jonka 

oikeudenloukkaaja on voinut saada 

liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, 

julkistamisesta tai käytöstä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset rajoittavat 

11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetun toimenpiteen kestoa siten, että 

se on riittävä sellaisen kaupallisen tai 

taloudellisen edun poistamiseksi, jonka 

oikeudenloukkaaja on voinut saada 

liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, 

julkistamisesta tai käytöstä. 
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Perustelu 

Jos vastaaja ei voi enää saada kaupallista etua väärinkäytöstä, kiellon laajentaminen toimii 

ainoastaan pelotteena ja seuraamuksena samalla kun se häiritsee kilpailua ja innovointia. 

 

 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kun 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetun määräyksen sijaan määrätään 

rahallisen korvauksen maksamisesta, 

tällainen rahallinen korvaus ei saa ylittää 

niiden lisenssimaksujen tai maksujen 

määrää, jotka olisi jouduttu maksamaan, 

jos henkilö olisi pyytänyt lupaa kyseisen 

liikesalaisuuden käyttöön sen jakson ajaksi, 

jona liikesalaisuuden käyttö olisi voitu 

kieltää. 

Kun 11 artiklan 1 kohdan a ja 

b alakohdassa tarkoitetun määräyksen 

sijaan määrätään rahallisen korvauksen 

maksamisesta, tällainen rahallinen korvaus 

ei saa ylittää niiden lisenssimaksujen tai 

maksujen määrää, jotka olisi jouduttu 

maksamaan, jos henkilö olisi pyytänyt 

lupaa kyseisen liikesalaisuuden käyttöön 

sen jakson ajaksi, jona liikesalaisuuden 

käyttö olisi voitu kieltää. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

määräävät vahingon kärsineen osapuolen 

hakemuksesta oikeudenloukkaajan, joka on 

tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää 

hankkineensa tai julkistaneensa 

liikesalaisuuden laittomasti tai 

käyttäneensä sitä laittomasti, maksamaan 

liikesalaisuuden haltijalle 

vahingonkorvaukset, jotka suhteutetaan 

tosiasiallisesti kärsittyyn vahinkoon. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaiset oikeusviranomaiset 

määräävät vahingon kärsineen osapuolen 

hakemuksesta oikeudenloukkaajan, joka on 

tiennyt tai jonka olisi pitänyt tietää 

hankkineensa tai julkistaneensa 

liikesalaisuuden laittomasti tai 

käyttäneensä sitä laittomasti, maksamaan 

liikesalaisuuden haltijalle asianmukaiset 

vahingonkorvaukset loukkaamisen 

seurauksena tosiasiallisesti kärsittyyn 

vahinkoon nähden. 

 Jäsenvaltiot voivat kansallisen 

lainsäädäntönsä ja käytäntönsä 
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mukaisesti rajoittaa tahattomasti 

toimiville työntekijöille työnantajan 

liikesalaisuuden laittomasta hankinnasta, 

käytöstä tai julkistamisesta aiheutuvaa 

korvausvastuuta työnantajiinsa nähden. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Päättäessään julkisuustoimenpiteen 

määräämisestä ja arvioidessaan sen 

oikeasuhteisuutta toimivaltaisten 

oikeusviranomaisten on otettava huomioon 

vahinko, jota toimenpide saattaa aiheuttaa 

oikeudenloukkaajan yksityisyydelle ja 

maineelle, kun oikeudenloukkaaja on 

luonnollinen henkilö, sekä 

liikesalaisuuden arvo, toimintatapa, jota 

oikeudenloukkaaja on noudattanut 

hankkiessaan tai julkistaessaan 

liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä, 

liikesalaisuuden laittoman luovutuksen tai 

käytön vaikutukset ja todennäköisyys, että 

oikeudenloukkaaja jatkaa liikesalaisuuden 

laitonta käyttöä tai julkistamista. 

3. Päättäessään 1 kohdassa tarkoitetun 

toimenpiteen määräämisestä ja 

arvioidessaan sen oikeasuhteisuutta 

toimivaltaisten oikeusviranomaisten on 

otettava huomioon, mahdollistavatko 

oikeudenloukkaajaa koskevat tiedot 

luonnollisen henkilön tunnistamisen ja jos 

näin on, onko kyseisten tietojen 

julkistaminen perusteltua erityisesti 

seuraavien kriteereiden valossa: vahinko, 

jota toimenpide saattaa aiheuttaa 

oikeudenloukkaajan yksityisyydelle ja 

maineelle, toimintatapa, jota 

oikeudenloukkaaja on noudattanut 

hankkiessaan tai julkistaessaan 

liikesalaisuuden tai käyttäessään sitä ja 

todennäköisyys, että oikeudenloukkaaja 

jatkaa liikesalaisuuden laitonta käyttöä tai 

julkistamista. 
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