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KORT BEGRUNDELSE 

Beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder er 

centralt, hvis man vil sikre erhvervslivet ordentlige vilkår. Det er dog vigtigt at huske på, at 

videregivelse af viden og information også er vigtigt for innovation og den kreative proces. 

Virksomheder er ofte mere interesserede i at videregive forretningshemmeligheder end i at 

holde dem hemmelige. Samtidig er gennemsigtighed og adgang til information også 

nødvendigt for vigtige politikområder som miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse. 

Det er nødvendigt at finde den rette ligevægt for at undgå misbrug af muligheden for at klage 

over ulovlig erhvervelse og videregivelse og for at undgå, at information, der bør deles og 

udveksles, holdes hemmelig gennem en for omfattende beskyttelse. For at opnå en sådan 

ligevægt har ordføreren foreslået ændringer til Kommissionens forslag på fire områder. 

Præcisering af definitionerne og af direktivet 

En EU-harmonisering af de lovgivningsmæssige procedurer og retsmidler mod ulovlig 

erhvervelse, videregivelse og brug af forretningshemmeligheder må nødvendigvis have et 

anvendelsesområde og definitioner, der er klare og forståelige. Dette er så meget desto 

vigtigere, da direktivet vil føre til indførelse af et helt nyt lovgivningsmæssigt begreb i de 

fleste medlemsstaters lovgivning. En for vag definition af, hvad en forretningshemmelighed 

er, vil skabe retslig usikkerhed og gøre det lettere for de mest magtfulde økonomiske aktører 

at misbruge begrebet til skade for mindre aktører og samfundet som helhed. 

Ordføreren mener, at det bør præciseres, hvad der vil blive betragtet som 

forretningshemmeligheder. Dette er ikke kun vigtigt for at sikre, at direktivet kan bliver 

gennemført korrekt, men også fordi dette nye direktiv vil være den eneste EU-benchmark i 

forbindelse med forhandlingerne om TTIP-aftalen. 

Det er vigtigt at beskytte forretningshemmeligheder, men de er ikke intellektuelle 

ejendomsrettigheder. Derfor bør anvendelsen af dem ikke føre til nye eksklusive rettigheder. I 

Kommissionens forslag anvendes en terminologi hentet fra intellektuelle ejendomsrettigheder, 

hvilket dette giver anledning til uklarheder og kan have betydning for de retlige fortolkninger 

i forbindelse med tvister. Ordføreren foreslår derfor, at nogle af termerne ændres, så der 

undgås en sprogbrug, der typisk ses i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder.  

Sikring af legitime rettigheder og adgang til information 

Formålet med direktivet er at sikre et passende niveau af beskyttelse mod uhæderlige metoder 

i forretningsforhold mellem virksomheder.  

Det er imidlertid nødvendigt, at direktivet helt klart fastsætter, hvilke tilfælde af videregivelse 

af information der ikke er omfattet. Det gælder for information, som skal videregives i 

henhold til EU-lovgivningen, de nationale regler eller de offentlige myndigheder inden for 

deres beføjelser.  

Mere generelt må beskyttelsen af forretningshemmeligheder ikke svække legitime offentlige 

interesser såsom forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af arbejdstagerne, beskyttelse af 
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menneskeliv, dyre- og planteliv og miljøet, sikring af de grundlæggende rettigheder, herunder 

udtryksfrihed og informationsfrihed, og forebyggelse af unfair konkurrence.  

Sikring af arbejdstagernes mobilitet 

Videregivelse af viden og færdigheder gør også de industrielle aktører og forskningssektorer 

mere dynamiske og kreative, hvilket Silicon Valley er et eksempel på. Dette går hånd i hånd 

med arbejdstagernes mobilitet. Det er vigtigt for innovation og faglig udvikling, at dygtige 

arbejdstagere kan skifte virksomhed. Beskyttelsen mod ulovlig erhvervelse, videregivelse og 

brug af forretningshemmeligheder bør derfor ikke blive en hindring for arbejdstagernes 

mobilitet.  

Det fremgår af flere undersøgelser, at regioner/stater, hvor der er en streng håndhævelse af 

konkurrencebegrænsende aftaler mellem arbejdsgiverne og arbejdstagerne, er præget af 

"hjerneflugt" blandt de højst uddannede arbejdstagere og færre investeringer og innovation. 

Der bør tages højde for dette, når der skal fastsættes en forældelsesfrist for de 

foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der fastlægges i dette direktiv: Det vil ikke være 

rimeligt for arbejdstagerne, hvis forældelsesfristen fastsættes til mere end ét år. Generelt er 

det nødvendigt at finde en sund ligevægt mellem hensynet til arbejdstagere, der skaber nye 

idéer, og virksomheder, der stiller ressourcer til rådighed til udviklingen af disse idéer. 

Direktivet bør afspejle denne ligevægt. 

Sikring af rimelige klageprocedurer, navnlig for små virksomheder  

Som det er tilfældet i andre klagesager, har større virksomheder den økonomiske kapacitet til 

at indbringe sager for retsvæsenet, hvilket mindre virksomheder typisk ikke har. Det er vigtigt 

at sikre, at store aktører ikke misbruger klager vedrørende forretningshemmeligheder til at 

støde mulige konkurrenter ud af markedet. 

Beskyttelsen af forretningshemmeligheder skaber ingen intellektuelle ejendomsrettigheder, 

men sætter kun ind over for ulovligheder i forbindelse med erhvervelse, videregivelse og brug 

af disse. Derfor er det den person, der lovligt kontrollerer de videregivne oplysninger, der skal 

bevise, at denne erhvervelse faktisk var ulovlig. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Virksomheder og ikke-kommercielle 

forskningsinstitutter investerer i 

(1) Virksomheder og ikke-kommercielle 

forskningsinstitutter investerer i 
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erhvervelse, udvikling og anvendelse af 

knowhow og information, som er 

videnøkonomiens valuta. Denne 

investering i generering og anvendelse af 

intellektuel kapital er afgørende for deres 

konkurrenceevne på markedet og dermed 

for deres investeringsafkast, hvilket er den 

tilgrundliggende motivation for 

erhvervsmæssig forskning og udvikling. 

Virksomhederne anvender forskellige 

midler til at tage skridt til at beskytte 

resultaterne af deres innovative aktiviteter, 

når åbenhed ikke gør det muligt at udnytte 

deres investeringer i forskning og 

innovation fuldt ud. Brug af formelle 

intellektuelle ejendomsrettigheder, f.eks. 

patenter, mønsterrettigheder og ophavsret, 

er et af disse midler. Et andet middel er at 

beskytte adgangen til og udnytte den viden, 

som er af værdi for virksomheden, og som 

ikke er almindeligt udbredt. Fortrolig 

knowhow og fortrolige 

forretningsoplysninger, der skal forblive 

fortrolige, betegnes som 

forretningshemmeligheder. Alle 

virksomheder, uanset størrelse, værdsætter 

forretningshemmeligheder i samme grad 

som patenter og andre former for 

intellektuelle ejendomsrettigheder og 

bruger fortrolighed som et redskab til at 

styre forskning og innovation i 

virksomheden, idet de fortrolige 

oplysninger omfatter en lang række 

forskellige oplysninger, som strækker sig 

lige fra teknologisk viden til handelsdata, 

f.eks. oplysninger om kunder og 

leverandører, forretningsplaner eller 

markedsundersøgelser og -strategier. Ved i 

en sådan udstrækning at beskytte knowhow 

og kommercielle oplysninger, enten som 

supplement eller som alternativ til 

intellektuelle ejendomsrettigheder, gør 

forretningshemmeligheder det muligt for 

udviklere at drage fordel af deres 

nyskabelser og innovationer og er derfor af 

stor betydning for forskning og udvikling 

og de innovative resultater. 

erhvervelse, udvikling og anvendelse af 

knowhow og information, som er 

videnøkonomiens valuta og giver en 

konkurrencemæssig fordel. Denne 

investering i generering og anvendelse af 

intellektuel kapital er afgørende for deres 

konkurrenceevne og innovative resultater 

på markedet og dermed for deres 

investeringsafkast, hvilket er den 

tilgrundliggende motivation for 

erhvervsmæssig forskning og udvikling. 

Virksomhederne anvender forskellige 

midler til at tage skridt til at beskytte 

resultaterne af deres innovative aktiviteter, 

når åbenhed ikke gør det muligt at udnytte 

deres investeringer i forskning og 

innovation fuldt ud. Brug af intellektuelle 

ejendomsrettigheder, f.eks. patenter, 

mønsterrettigheder og ophavsret, er et af 

disse midler. Et andet middel er at beskytte 

adgangen til handelsmæssigt værdifulde 

oplysninger og udnytte den viden, som er 

af værdi for virksomheden, og som ikke er 

udbredt blandt eller umiddelbart 

tilgængelig for personer i de kredse, der 

normalt beskæftiger sig med den 

pågældende type oplysninger, eller for 

personer, der kan opnå økonomisk gevinst 

ved at videregive eller bruge disse 

oplysninger. Fortrolig knowhow og 

fortrolige forretningsoplysninger, der skal 

forblive fortrolige, betegnes som 

forretningshemmeligheder. Især små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er) 

værdsætter forretningshemmeligheder 

mere og er mere afhængige af dem, fordi 

det ofte er dyrere at anvende andre 

formelle intellektuelle 

ejendomsrettigheder, og SMV'er ofte ikke 

har tilstrækkelige specialiserede 

menneskelige eller finansielle ressourcer 

til at forvalte og beskytte intellektuelle 

ejendomsrettigheder.  Alle virksomheder, 

uanset størrelse, værdsætter 

forretningshemmeligheder i samme grad 

som patenter og andre former for 

intellektuelle ejendomsrettigheder og 

bruger fortrolighed som et redskab til at 
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styre forskning og innovation i 

virksomheden, idet de fortrolige 

oplysninger omfatter en lang række 

forskellige oplysninger, som strækker sig 

lige fra teknologisk viden til handelsdata, 

f.eks. oplysninger om kunder og 

leverandører, forretningsplaner eller 

markedsundersøgelser og -strategier. Ved i 

en sådan udstrækning at beskytte knowhow 

og kommercielle oplysninger, enten som 

supplement eller som alternativ til 

intellektuelle ejendomsrettigheder, gør 

forretningshemmeligheder det muligt for 

udviklere at drage fordel af deres 

nyskabelser og innovationer og er derfor af 

stor betydning for forskning og udvikling 

og de innovative resultater. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 

(2) Åben innovation er katalysator for nye 

idéer, som finder vej til markedet, hvor de 

opfylder forbrugernes behov og tackler 

samfundsmæssige udfordringer. 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. 

Forskningssamarbejde, herunder 

grænseoverskridende samarbejde, er af 

særlig betydning for øget erhvervsmæssig 

forskning og udvikling i det indre marked. 

Et sådant klima, som fremmer intellektuel 

nyskabelse og innovation, og hvor 

beskæftigelsesmobilitet er sikret, gavner 

også beskæftigelsen og EU's økonomiske 

konkurrenceevne. 

Forretningshemmeligheder spiller en rolle 

for beskyttelse af videnudveksling mellem 

virksomheder og/eller 

forskningsinstitutioner inden for og på 
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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. 

tværs af det indre markeds grænser i 

forbindelse med forskning, udvikling og 

innovation. Den eksisterende EU-

lovramme mod tredjeparters ulovlige 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheder er fordelt på 

28 forskellige love, hvilket skaber 

hindringer for, at det indre marked kan 

fungere effektivt. 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Internationale bestræbelser inden for 

Verdenshandelsorganisationens rammer 

for at løse dette problem har ført til 

indgåelse af aftalen om handelsrelaterede 

intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-

aftalen). Den indeholder bl.a. 

bestemmelser om beskyttelse af 

forretningshemmeligheder mod 

tredjeparters ulovlige erhvervelse, brug 

eller videregivelse, som er fælles 

internationale standarder. Alle 

medlemsstaterne og Unionen som sådan er 

bundet af denne aftale, som blev godkendt 

ved Rådets afgørelse 94/800/EF. 

(4) Aftalen om handelsrelaterede 

intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-

aftalen) indeholder bl.a. bestemmelser om 

beskyttelse af forretningshemmeligheder 

mod tredjeparters ulovlige erhvervelse, 

brug eller videregivelse, som er fælles 

internationale standarder. Alle 

medlemsstaterne og Unionen som sådan er 

bundet af denne aftale, som blev godkendt 

ved Rådets afgørelse 94/800/EF. For at 

sikre forretningshemmeligheder mod 

uretmæssig tilegnelse og brug har nogle 

medlemsstater vedtaget lovgivning, men 

nogle medlemsstater har ikke defineret 

forretningshemmeligheder og har ikke 

bindende lovgivning mod uretmæssig 

tilegnelse og brug af 

forretningshemmeligheder, hvilket skaber 

mangler og barrierer for et velfungerende 

indre marked. Der bør også på EU-niveau 

defineres de situationer, hvor erhvervelse, 

brug og videregivelse af 

forretningshemmeligheder er lovligt og 

ulovligt, og anvendelsesperioden for 

klageprocedurer bør begrænses, således at 
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direktivet kan tjene sit formål med hensyn 

til at sikre en konsekvent beskyttelse af 

forretningshemmeligheder i Unionen. 

__________________ __________________ 

Rådets afgørelse af 22. december 1994 om 

indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs 

vegne af de aftaler, der er resultatet af de 

multilaterale forhandlinger i Uruguay-

rundens regi (1986-1994), for så vidt angår 

de områder, der hører under Fællesskabets 

kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 

1). 

Rådets afgørelse af 22. december 1994 om 

indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs 

vegne af de aftaler, der er resultatet af de 

multilaterale forhandlinger i Uruguay-

rundens regi (1986-1994), for så vidt angår 

de områder, der hører under Fællesskabets 

kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 

(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. En sådan 

definition bør derfor udformes således, at 

den omfatter forretningsoplysninger og 

ikke- videregivet knowhow i tilfælde, hvor 

der både foreligger en legitim interesse i 

hemmeligholdelse, en handelsværdi i disse 

oplysninger, fordi de hemmeligholdes, 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, 
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personer i de kredse, som sædvanligvis 

beskæftiger sig med den type oplysninger. 

herunder konkurrenter. Betingelserne for, 

at der er tale om ulovlig brug eller 

videregivelse, bør ikke begrænse 

udnyttelse af erhvervet erfaring og 

knowhow i overensstemmelse med redelig 

praksis inden for rammerne af en 

arbejdskontrakt eller enhver anden 

aftalemæssig forbindelse. Dette skal sikre, 

at arbejdskraftens bevægelighed ikke 

bringes i fare, samtidig med at 

forretningshemmeligheder sikres 

tilstrækkelig beskyttelse. Dette direktiv 

berører ikke arbejdsmarkedets parters 

uafhængighed og deres ret til at indgå 

kollektive overenskomster i 

overensstemmelse med national 

lovgivning, traditioner og praksis, idet de 

overholder traktatens bestemmelser. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Det er også vigtigt at fastlægge, under 

hvilke omstændigheder retlig beskyttelse er 

berettiget. Derfor er det nødvendigt at 

definere adfærd og praksisser, som skal 

betragtes som ulovlig erhvervelse, brug 

eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. EU-institutioners 

og -organers eller nationale offentlige 

myndigheders udbredelse af 

erhvervsrelaterede oplysninger, som de er i 

besiddelse af i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1049/2001 eller til andre bestemmelser om 

aktindsigt, bør ikke betragtes som ulovlig 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed. 

(9) Det er også vigtigt at fastlægge, under 

hvilke omstændigheder retlig beskyttelse er 

berettiget. Derfor er det nødvendigt at 

definere adfærd og praksisser, som skal 

betragtes som ulovlig erhvervelse, brug 

eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. EU-institutioners 

og -organers eller nationale offentlige 

myndigheders udbredelse af 

erhvervsrelaterede oplysninger, som de er i 

besiddelse af i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1049/2001 eller til andre bestemmelser om 

aktindsigt, bør ikke betragtes som ulovlig 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed. Tilsvarende bør 

et offentligt organs erhvervelse eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed som led i 

udøvelsen af dets beføjelser i 

overensstemmelse med national ret eller 
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EU-ret ikke udgøre ulovlig brug eller 

videregivelse. Dette bør også være 

tilfældet for beskyttelsen af legitime 

offentlige interesser såsom 

forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af 

arbejdstagerne, beskyttelse af sundhed og 

miljøet, sikring af de grundlæggende 

rettigheder, herunder ytringsfrihed og 

informationsfrihed, samt forebyggelse af 

unfair konkurrence. 

__________________ __________________ 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 

aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens dokumenter (EFT L 

145 af 31.5.2001, s. 43). 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om 

aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 

og Kommissionens dokumenter (EFT L 

145 af 31.5.2001, s. 43). 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Bestemmelserne i dette direktiv bør 

med henblik på innovation og for at 

fremme konkurrencen ikke skabe nogen 

form for eneret til knowhow eller 

oplysninger, der er beskyttet som 

forretningshemmeligheder. Det er derfor 

fortsat muligt at gøre en uafhængig 

opdagelse af samme knowhow eller 

oplysninger, og det står også 

forretningshemmelighedshaverens 

konkurrenter frit for at foretage en baglæns 

konstruktion (reverse engineering) af 

ethvert lovligt erhvervet produkt. 

(10) Bestemmelserne i dette direktiv og 

dets gennemførelse bør med henblik på 

innovation og for at fremme konkurrencen 

ikke skabe nogen form for eneret til 

knowhow eller oplysninger, der er 

beskyttet som forretningshemmeligheder. 

De bestemmelser om beskyttelse af 

forretningshemmeligheder, der fastsættes 

i dette direktiv, etablerer ikke en 

intellektuel ejendomsret, og det bør ikke 

være muligt at påberåbe sig dem blot for 

at begrænse konkurrence. Det er derfor 

fortsat muligt at gøre en uafhængig 

opdagelse af samme knowhow eller 

oplysninger, og det står også 

forretningshemmelighedshaverens 

konkurrenter frit for at foretage en baglæns 

konstruktion (reverse engineering) af 

ethvert lovligt erhvervet produkt, så længe 

som det er i overensstemmelse med redelig 

erhvervspraksis. 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Markedsføringen af mange 

produkter, især i forbindelse med 

offentlige udbudsprocedurer, er stadig 

oftere betinget af, at der til lovgivende og 

administrative myndigheder meddeles 

fortrolige oplysninger, hvoraf nogle er 

opnået ved hjælp af meget bekostelige 

forsøg. Myndighedernes videregivelse af 

nogle eller alle de pågældende 

oplysninger og tredjeparters erhvervelse 

af dem bør ikke føre til uhæderlig brug af 

dem på markedet. 

Begrundelse 

Lovlig erhvervelse, brug og videregivelse er ikke systematisk forbundet og kan i praksis 

efterfølges af en ulovlig genanvendelse eller gen-videregivelse. Hvis retten til oplysninger 

vejer urimeligt tungere end behovet for at beskytte forretningshemmeligheder, vil 

virksomhederne være forbeholdne over for at dele deres fortrolige oplysninger med offentlige 

myndigheder, og antallet af uretmæssige anmodninger om adgang vil stige. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 

(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 
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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. 

andre mål og principper af offentlig 

interesse såsom forbrugerbeskyttelse og 

sundheds- og miljøbeskyttelse i fare. 

Derfor sikrer foranstaltningerne og 

retsmidlerne, at de kompetente retslige 

myndigheder tager højde for alle relevante 

omstændigheder, som f.eks. 
forretningshemmelighedens værdi, den 

adfærd, som fører til ulovlig erhvervelse, 

brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden, samt 

konsekvenserne af en sådan brug eller 

videregivelse. 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  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Med indførelsen og gennemførelsen 

af en ensartet definition på 

forretningshemmeligheder og med 

indførelsen og gennemførelsen af 

ensartede regler for beskyttelse af 

forretningshemmeligheder i det indre 

marked bør andre foranstaltninger, som 

direkte eller indirekte vil kunne begrænse 

deling og brug af viden og ansættelse af 

og bevægelighed for arbejdstagere, 

respektere proportionalitetsprincippet af 

hensyn til innovation og fri konkurrence. 

Ændringsforslag  10 

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 

(12) Hvis de foranstaltninger og retsmidler, 

der fastsættes, blev brugt til at forfølge 

uretmæssige hensigter, f.eks. at skabe 
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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 

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. 

urimelige hindringer for det indre marked 

eller for arbejdskraftens mobilitet, 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 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  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Den øgede brug af internettjenester 

til gennemførelse af erhvervsvirksomhed 

og forskning, lagringen af flere fortrolige 

oplysninger på virtuelle lagre, den øgede 

brug af elektronisk handel og 

digitaliseringen som helhed nødvendiggør 

harmoniseret lovgivning i hele Unionen, 

som vil kunne beskytte mod uretmæssig 

brug af forretningshemmeligheder, 

hvilket på sin side vil kunne sikre tillid og 

beskyttelse blandt virksomheder og 

forbrugere og fremme skabelsen af det 

digitale indre marked, som er en af 

grundstenene i et effektivt fungerende 

indre marked. 
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Ændringsforslag  12 

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 opretholdelsen af et 

indre marked for forskning og innovation, 

der fungerer gnidningsfrit, og 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. 

Begrundelse 

De praktiske konsekvenser af en forældelsesfrist på to år er begrænsede, eftersom 

virksomhederne sædvanligvis reagerer hurtigt på uretmæssig tilegnelse og brug af 

forretningshemmeligheder ved at søge om midlertidige foranstaltninger. Det er imidlertid 

vigtigt, at der anvendes en strikt forældelsesfrist, for at undgå misbrug, som kan føre til, at 

innovation bremses og adgang til det indre marked forsinkes. 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Udsigten til at miste en 

forretningshemmelighed under en sag 

afholder ofte retmæssige 

forretningshemmelighedshavere fra at 

indlede en sag for at forsvare deres 

forretningshemmeligheder, hvilket kan 

bevirke, at de fastsatte foranstaltninger og 

(14) Udsigten til at miste en 

forretningshemmelighed under en sag 

afholder ofte retmæssige 

forretningshemmelighedshavere fra at 

indlede en sag for at forsvare deres 

forretningshemmeligheder, hvilket kan 

bevirke, at de fastsatte foranstaltninger og 
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retsmidler bliver mindre effektive. Derfor 

er det med forbehold af passende garantier, 

som sikrer retten til en retfærdig rettergang, 

nødvendigt at stille særlige krav, som tager 

sigte på at beskytte den omstridte 

forretningshemmelighed i sager, som 

indledes for at forsvare den. Disse krav bør 

omfatte muligheden for at begrænse 

adgangen til bevismateriale eller retsmøder 

og for kun at offentliggøre ikke-fortrolige 

aspekter ved retsafgørelser. En sådan 

beskyttelse skal forblive gældende efter 

sagens afslutning, så længe de oplysninger, 

der er omfattet af 

forretningshemmeligheden, ikke befinder 

sig i det offentlige rum. 

retsmidler bliver mindre effektive. Derfor 

er det nødvendigt at sikre en balance 

mellem passende garantier, som sikrer 

retten til en retfærdig rettergang, og særlige 

krav, som tager sigte på at beskytte den 

omstridte forretningshemmelighed i sager, 

som indledes for at forsvare den. Disse 

krav bør omfatte muligheden for at 

begrænse adgangen til bevismateriale eller 

retsmøder for personer, der ikke har 

tilknytning til parterne, og for kun at 

offentliggøre ikke-fortrolige aspekter ved 

retsafgørelser. For at sikre tilstrækkelig 

adgang til oplysninger i tilfælde, hvor 

adgangen er begrænset, bør mindst en 

person fra hver part og deres respektive 

advokater have adgang til bevismateriale 

eller retsmøder. En sådan beskyttelse skal 

forblive gældende efter sagens afslutning, 

så længe de oplysninger, der er omfattet af 

forretningshemmeligheden, ikke befinder 

sig i det offentlige rum. 

Begrundelse 

Præcisering af parternes ret til en retfærdig rettergang, herunder sikkerhed for informeret 

deltagelse i retssagen samt afbalancering heraf i forhold til den nødvendige fortrolighed 

omkring den forretningshemmelighed, der er sagens genstand. 

Ændringsforslag  14 

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 

(15) En tredjeparts ulovlige erhvervelse, 

brug eller videregivelse 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 
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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. 

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. 

Ændringsforslag  15 

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, 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, og de bør være 

tidsbegrænsede for at undgå, at der 

skabes urimelige hindringer for 

konkurrencen 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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Begrundelse 

Hvis indklagede ikke længere opnår en kommerciel fordel af den uretmæssige tilegnelse, 

tjener en yderligere forlængelse af et påbud kun målet med hensyn til afskrækning og 

sanktionering, men samtidig hæmmes konkurrence og innovation. 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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, udvikle 

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 er 

påvist ulovlig erhvervelse og, 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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Begrundelse 

Det er nødvendigt at præciserer, at uretmæssig tilegnelse af forretningshemmeligheder med 

henblik på udvikling af tjenester er dækket af dette direktiv. 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) For at undgå, at en person, som 

bevidst eller med rimelig grund til at vide 

det ulovligt erhverver, bruger, eller 

videregiver en forretningshemmelighed, 

drager fordel af en sådan adfærd, og for at 

sikre, at den krænkede 

forretningshemmelighedshaver, så vidt 

muligt, befinder sig i en situation, som 

svarer til den, han ville have befundet sig i, 

hvis denne adfærd ikke havde fundet sted, 

er det nødvendigt at indføre bestemmelser 

om tilstrækkelig kompensation for den 

skade, der er lidt som følge af den ulovlige 

adfærd. Når erstatningen til 

forretningshemmelighedshaveren 

fastsættes, bør der tages hensyn til alle 

relevante faktorer, f.eks. 

forretningshemmelighedshaverens tab af 

fortjeneste eller den krænkende parts 

uberettigede fortjeneste samt i givet fald 

den ikke-økonomiske skade, der er påført 

forretningshemmelighedshaveren. Hvis det 

i betragtning af forretningshemmeligheders 

immaterielle karakter f.eks. er vanskeligt at 

bestemme størrelsen af den faktiske skade, 

kan erstatningen alternativt beregnes på 

grundlag af f.eks. de gebyrer og afgifter, 

som den krænkende part skulle have betalt, 

hvis han havde anmodet om tilladelse til at 

bruge den pågældende 

forretningshemmelighed. Formålet er ikke 

at indføre en pligt til at fastsætte en 

erstatning, der har karakter af straf, men at 

sikre erstatning på et objektivt grundlag, 

hvor der samtidig tages hensyn til 

forretningshemmelighedshaverens udgifter 

(19) For at undgå, at en person, som 

bevidst eller med rimelig grund til at vide 

det ulovligt erhverver, bruger, eller 

videregiver en forretningshemmelighed, 

drager fordel af en sådan adfærd, og for at 

sikre, at den krænkede 

forretningshemmelighedshaver, så vidt 

muligt, befinder sig i en situation, som 

svarer til den, han ville have befundet sig i, 

hvis denne adfærd ikke havde fundet sted, 

er det nødvendigt at indføre bestemmelser 

om tilstrækkelig kompensation for den 

skade, der er lidt som følge af den ulovlige 

adfærd. Når erstatningen til 

forretningshemmelighedshaveren 

fastsættes, bør der tages hensyn til alle 

relevante faktorer, f.eks. 

forretningshemmelighedshaverens tab af 

fortjeneste eller den krænkende parts 

uberettigede fortjeneste samt, hvis 

forretningshemmelighedshaveren er en 

fysisk person, den ikke-økonomiske skade, 

der er påført 

forretningshemmelighedshaveren. Hvis det 

i betragtning af forretningshemmeligheders 

immaterielle karakter f.eks. er vanskeligt at 

bestemme størrelsen af den faktiske skade, 

kan erstatningen alternativt beregnes på 

grundlag af f.eks. de gebyrer og afgifter, 

som den krænkende part skulle have betalt, 

hvis han havde anmodet om tilladelse til at 

bruge den pågældende 

forretningshemmelighed. Formålet er ikke 

at indføre en pligt til at fastsætte en 

erstatning, der har karakter af straf, men at 

sikre erstatning på et objektivt grundlag, 
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til f.eks. påvisning og efterforskning af 

krænkelsen. 

hvor der samtidig tages hensyn til 

forretningshemmelighedshaverens udgifter 

til f.eks. påvisning og efterforskning af 

krænkelsen. 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at præcisere, at kun fysiske personer kan kræve erstatning for ikke-

økonomiske skader. 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Det er med henblik på yderligere at 

afskrække fremtidige krænkende parter og 

fremme en øget bevidsthed i den brede 

offentlighed hensigtsmæssigt at 

offentliggøre afgørelser, herunder i givet 

fald ved bekendtgørelse på en 

iøjnefaldende måde, i sager om ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheder, forudsat at en 

sådan offentliggørelse hverken fører til 

videregivelse af forretningshemmeligheden 

eller får urimelige konsekvenser for fysiske 

personers privatliv og omdømme. 

(20) Det er med henblik på yderligere at 

afskrække fremtidige krænkende parter og 

fremme en øget bevidsthed i den brede 

offentlighed hensigtsmæssigt at 

offentliggøre afgørelser, herunder i givet 

fald ved bekendtgørelse på en 

iøjnefaldende måde, i sager om ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheder, forudsat at en 

sådan offentliggørelse hverken fører til 

videregivelse af forretningshemmeligheden 

eller får urimelige konsekvenser for fysiske 

personers privatliv og omdømme. Det er 

også nødvendigt at skabe opmærksomhed, 

især med henblik på SMV'er, omkring 

adgang til oprejsning og retsmidler i 

tilfælde af ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af 

forretningshemmeligheder. 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Med henblik på at fremme ensartet 

anvendelse af foranstaltningerne til 

beskyttelse af forretningshemmeligheder 

bør der fastlægges ordninger for 

(22) Med henblik på at fremme ensartet 

anvendelse af foranstaltningerne til 

beskyttelse af forretningshemmeligheder 

bør man bruge de eksisterende ordninger 
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samarbejde og udveksling af oplysninger 

dels medlemsstaterne imellem, dels mellem 

medlemsstaterne og Kommissionen, 

navnlig ved oprettelse af et net af 

kontaktpersoner, der udpeges af 

medlemsstaterne. Endvidere bør 

Kommissionen med henblik på at vurdere, 

om disse foranstaltninger opfylder det 

tilsigtede mål, i givet fald bistået af Det 

Europæiske Observationscenter for 

Krænkelser af Intellektuelle 

Ejendomsrettigheder, undersøge 

anvendelsen af dette direktiv og 

effektiviteten af de trufne nationale 

foranstaltninger. 

for samarbejde og udveksling af 

oplysninger dels medlemsstaterne imellem, 

dels mellem medlemsstaterne og 

Kommissionen. Endvidere bør 

Kommissionen med henblik på at vurdere, 

om disse foranstaltninger opfylder det 

tilsigtede mål, undersøge anvendelsen af 

dette direktiv og effektiviteten af de trufne 

nationale foranstaltninger. 

Begrundelse 

Eftersom en forretningshemmelighed ikke betragtes som en intellektuel ejendomsret og er 

beskyttet i forbindelse med uhæderlig konkurrence, forekommer Det Europæiske 

Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ikke at være det 

passende organ til at støtte Kommissionen. Desuden bør medlemsstaterne og Kommissionen 

for at begrænse den administrative byrde bruge de eksisterende netværker for samarbejde og 

information og ikke skabe nye. 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Dette direktiv er i overensstemmelse 

med de grundlæggende rettigheder og 

overholder de principper, der bl.a. er 

anerkendt i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder, 

navnlig retten til respekt for privatliv og 

familieliv, retten til beskyttelse af 

personoplysninger, ytrings- og 

informationsfrihed, erhvervsfrihed og ret til 

at arbejde, frihed til at oprette og drive 

egen virksomhed, ejendomsret, ret til god 

forvaltning, aktindsigt og iagttagelse af 

sagernes fortrolighed, adgang til effektive 

retsmidler og til en upartisk domstol og ret 

til et forsvar. 

(23) Gennemførelsen af dette direktiv skal 

sikre, at det er i overensstemmelse med de 

grundlæggende rettigheder og overholder 

de principper, der bl.a. er anerkendt i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, navnlig retten 

til respekt for privatliv og familieliv, retten 

til beskyttelse af personoplysninger, 

ytrings- og informationsfrihed, 

erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed 

til at oprette og drive egen virksomhed, 

ejendomsret, ret til god forvaltning, 

aktindsigt og iagttagelse af sagernes 

fortrolighed, adgang til effektive retsmidler 

og til en upartisk domstol og ret til et 

forsvar. Direktivets bestemmelser burde 
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ikke gælde, hvis videregivelsen af 

oplysninger er i den brede offentligheds 

interesse eller kan betragtes som en 

grundlæggende rettighed. 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 i urimelig grad at begrænse 

konkurrencen, forsinke adgangen til det 

indre marked og skabe hindringer for 

arbejdskraftens mobilitet på en måde, der 

er i strid med traktaten. 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) Dette direktiv vil ikke berøre 

anvendelsen af arbejdskraftens frie 

bevægelighed og retten til frit at etablere 

sig. Det berører heller ikke 

arbejdstagernes repræsentanters ret til at 

erhverve og videregive 

forretningshemmeligheder i forbindelse 

med udøvelsen af deres ret til information, 

høring og deltagelse i overensstemmelse 

med Unionens lovgivning og national 

lovgivning og praksis. 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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/EF 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 beskyttelse af 

miljøet og miljøansvar, 

forbrugerbeskyttelse, krav til sundhed og 

sikkerhed, sundhedsbeskyttelse, 
intellektuelle ejendomsrettigheder, respekt 

for privatliv, aktindsigt og adgang til 

oplysninger samt aftaleret. Hvis 

anvendelsesområdet for Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/48/EF overlapper 

anvendelsesområdet for dette direktiv, har 

dette direktiv dog forrang, jf. princippet om 

"lex specialis". 

__________________ __________________ 

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). 

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  24 

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, 

videregivelse og brug af fortrolig 

knowhow og fortrolige 

forretningsoplysninger 

(forretningshemmeligheder) uden 

tilladelse fra de fysiske eller juridiske 

personer, som lovligt kontrollerer disse 

oplysninger, og på en måde, som er i strid 

med god kommerciel markedsføringsskik. 

Medlemsstaterne kan fastlægge mere 
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vidtrækkende regler forudsat, at dette sker 

under overholdelse af dette direktivs 

artikel 4 og 5, artikel 6, stk. 1, artikel 7, 8, 

stk. 1, andet afsnit, artikel 8, stk. 3 og 4, 

artikel 9, stk. 2, artikel 10 og 12 samt 

artikel 14, stk. 3. 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Oplysninger, hvis videregivelse er 

påkrævet i henhold til EU-retten eller 

national lovgivning eller af offentlige 

myndigheder i udøvelsen af deres 

beføjelser, er ikke omfattet af dette 

direktiv. 

Begrundelse 

Denne præcisering af anvendelsesområdet er nødvendig for at undgå, at virksomheder kan 

påberåbe sig "forretningshemmeligheder" og derved omgå de forpligtelser til videregivelse af 

oplysninger, som de er pålagt i henhold til national lovgivning eller EU-retten. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Dette direktiv berører ikke 

arbejdsmarkedets parters uafhængighed 

og deres ret til at indgå kollektive 

overenskomster i overensstemmelse med 

national lovgivning, traditioner og 

praksis, idet de overholder traktatens 

bestemmelser. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) "forretningshemmelighed": oplysninger, 

som opfylder følgende krav: 

1) "forretningshemmelighed": fortrolig 

knowhow og forretningsoplysninger, som 

opfylder følgende krav: 

 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de er hemmelige i den forstand, at de 

ikke i deres helhed eller i den præcise 

konfiguration eller sammensætning af 

deres komponenter er almindeligt kendt 

blandt eller umiddelbart tilgængelige for 

personer i de kredse, der normalt 

beskæftiger sig med den pågældende type 

oplysninger 

a) de er hemmelige i den forstand, at de 

ikke i deres helhed eller i den præcise 

konfiguration eller sammensætning af 

deres komponenter er kendt blandt eller 

umiddelbart tilgængelige for personer i de 

kredse, der normalt beskæftiger sig med 

den pågældende type  

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

 

b) de har handelsværdi, fordi de er 

hemmelige 

b) de har faktisk eller potentielt betydelig 

handelsværdi, fordi de er hemmelige, og 

fordi videregivelsen af dem i betydelig 

grad vil skade legitime økonomiske 

interesser for den person, der lovligt 

kontrollerer dem; 
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Ændringsforslag  30 

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 den person, som lovligt 

kontrollerer oplysningerne, blevet 

underkastet rimelige og påviselige 

foranstaltninger til hemmelighedsholdelse 

gennem midler (herunder tekniske og 

kontraktmæssige), som kan kontrolleres 

af de relevante kompetente 

retsmyndigheder. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "forretningshemmelighedshaver": 

enhver fysisk eller juridisk person, som 

lovligt kontrollerer en 

forretningshemmelighed 

2) "forretningshemmelighedshaver": 

enhver registreret markedsaktør, der i 

juridisk forstand kontrollerer en 

forretningshemmelighed 

Begrundelse 

Kontrol over en forretningshemmelighed skal være korrekt fastslået ved lov for at sikre, at der 

ikke er nogen "hemmelige" forretningshemmeligheder. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "krænkende part": enhver fysisk eller 

juridisk person, som ulovligt har erhvervet, 

brugt eller videregivet 

forretningshemmeligheder 

3) "lovovertræder": enhver fysisk eller 

juridisk person, som enten direkte eller 

gennem en tredjepart ulovligt har 

erhvervet, brugt eller videregivet på en 

måde, der strider mod redelig 

erhvervspraksis 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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) "ulovlige varer": produkter eller 

tjenesteydelser, hvis karakteristika, 

kvalitet, fremstillingsproces eller 

markedsføring beviseligt har draget fordel 

af forretningshemmeligheder, som er 

ulovligt erhvervet, brugt eller videregivet. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

forretningshemmelighedshavere har ret til 

at anmode om de foranstaltninger, 

procedurer og retsmidler, der er omhandlet 

i dette direktiv, med henblik på at forhindre 

eller opnå adgang til oprejsning for ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at fysiske eller 

juridiske personer, som lovligt 

kontrollerer en forretningshemmelighed, 
har ret til at anmode om de 

foranstaltninger, procedurer og retsmidler, 

der er omhandlet i dette direktiv, med 

henblik på at forhindre eller opnå adgang 

til oprejsning for ulovlig erhvervelse, brug 

eller videregivelse af en 

forretningshemmelighed. 

Begrundelse 

Se tidligere ændringsforslag om definitionen af "haver". Brugen af "haver" er vildledende og 

unødvendig, da den fører til en forestilling om ejerskab til intellektuelle ejendomsrettigheder, 

hvilket forretningshemmeligheder ikke drejer sig om. Udtrykket "enhver fysisk eller juridisk 

person, som lovligt kontrollerer en forretningshemmelighed" er mere præcist, og vi foreslår 

det anvendt hele teksten igennem. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – indledning 
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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 

forsætligt erhverves ved: 

Begrundelse 

I forbindelse med dette forslag giver begrebet "grov uagtsomhed" ikke meget klarhed om, 

hvorvidt bestemmelsen vil blive håndhævet på ensartet vis af de kompetente retlige 

myndigheder. 

 

Ændringsforslag  36 

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, kopiering eller 

erhvervelse af en hvilken som helst 

forretningshemmelighed, uanset om den 

har form 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 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) tyveri udgår 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) bestikkelse udgår 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) vildledning udgår 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) misligholdelse eller tilskyndelse til 

misligholdelse af en fortrolighedsaftale 

eller enhver anden pligt til 

hemmeligholdelse 

e) misligholdelse eller tilskyndelse til 

misligholdelse af en aftale om fortrolighed 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) enhver anden adfærd, der under de 

givne omstændigheder betragtes som i 

strid med redelig erhvervspraksis. 

f) adfærd, der betragtes som i strid med 

redelig erhvervspraksis. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – indledning 
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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 samtykke 

fra den fysiske eller juridiske person, som 

lovligt kontrollerer 

forretningshemmeligheden, betragtes som 

en ulovlig handling, hvis 

forretningshemmeligheden forsætligt eller 

ved grov uagtsomhed og med henblik på at 

opnå en økonomisk gevinst eller påføre 

den person, der lovligt kontrollerer 

forretningshemmeligheden, en økonomisk 

skade, bruges eller videregives af en 

person. som konstateres at opfylde en af 

følgende betingelser; 

Begrundelse 

Hvorvidt hensigten er at udøve uredelig handelspraksis eller at udøve den legitime offentlige 

interesse til at få adgang til information, må være en del af bestemmelsen af, hvorvidt 

erhvervelsen er ulovlig. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) vedkommende har erhvervet 

forretningshemmeligheden ulovligt 
a) vedkommende har erhvervet og brugt 

eller videregivet en specifik 

forretningshemmelighed ulovligt 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) vedkommende har misligholdt en 

fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt 

til at bevare forretningshemmeligheden 

b) vedkommende har misligholdt en 

retsgyldig fortrolighedsaftale under 

national ret eller EU-ret eller enhver 

anden pligt til at begrænse brugen eller 

videregivelsen af 
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forretningshemmeligheden 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) vedkommende har misligholdt en 

kontraktlig forpligtelse eller enhver anden 

pligt til at begrænse 

forretningshemmelighedens brug. 

c) vedkommende har misligholdt en 

retsgyldig kontraktlig forpligtelse til at 

begrænse forretningshemmelighedens brug 

eller videregivelse. 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) vedkommende har erhvervet 

forretningshemmeligheden på lovlig vis, 

men bruger eller videregiver den på en 

måde, der er i strid med redelig 

erhvervspraksis, og som vil kunne skade 

kommercielle interesser for den person, 

der lovligt kontrollerer 

forretningshemmeligheden, og/eller gå ud 

over et velfungerende indre marked. 

Begrundelse 

Der er ikke nogen systematisk indbyrdes forbindelse mellem lovlig erhvervelse, brug og 

videregivelse, og de kan i praksis efterfølges af ulovlig (gen)brug eller videregivelse. 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Forpligtelserne i stk. 3 må ikke 

vilkårligt begrænse udnyttelsen af 

erfaring, der er indhøstet på redelig vis 

gennem ansættelsesforhold eller anden 

form for kontraktforhold. Bestemmelser 
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om kollektive overenskomster og 

nationale arbejdsretlige systemer berøres 

ikke heraf. 

Begrundelse 

Udnyttelse af professionel erfaring må ikke begrænses vilkårligt, så der skabes hindringer for 

arbejdskraftens mobilitet. 

 

Ændringsforslag  48 

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. 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 

direkte eller indirekte fra en anden person, 

som brugte eller videregav 

forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 

3. 

Begrundelse 

Forretningshemmelighedshavere skal have mulighed for at tage skridt over for enhver, der 

har modtaget oplysninger, som blev erhvervet på ulovlig vis. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 5 

 

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 m 

markedsføring af krænkende varer eller 

import, eksport eller oplagring af 

krænkende varer med henblik herpå 

betragtes også som ulovlig brug af en 

forretningshemmelighed, hvis den person, 
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der udfører disse aktiviteter, vidste eller 

under de givne omstændigheder burde 

have vidst, at forretningshemmeligheden 

blev erhvervet, brugt eller videregivet 

ulovligt, jf. stk. 3. 

Begrundelse 

Kriteriet for, om adfærden hos passive modtagere af oplysninger er ulovlig, må være 

forudgående kendskab. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Erhvervelse af 

forretningshemmeligheder betragtes som 

en lovlig handling, hvis 

forretningshemmeligheden erhverves ved: 

1. Forretningshemmeligheder omfatter 

ikke oplysninger, der erhverves som følge 

af: 

Begrundelse 

Intellektuel ejendomsret bør registreres på en anden måde end forretningshemmeligheder, 

idet både eksisterende og potentielle patenter, industrielt design og ophavsret ikke – som det 

fremgår af definitionen – bør være underlagt forretningshemmeligheder. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) en handelsaftale mellem den person, 

som lovligt kontrollerer 

forretningshemmeligheden, og en 

erhverver; 

Begrundelse 

Den mest almindelige måde, hvorpå en forretningshemmelighed erhverves, er simpelt hen ved 

at købe den, hvilket bekræftes i konsekvensanalysen: 60 % af virksomhederne udveksler 

forretningshemmeligheder. 
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Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) uafhængig opdagelse eller skabelse a) uafhængige teknologiske opdagelser og 

design eller uafhængig fremstilling af 

varer med identiske eller tilsvarende 

egenskaber i forhold til varer, der 

markedsføres af personer, der lovligt 

kontrollerer en forretningshemmelighed 

Begrundelse 

Hvis forretningshemmeligheder begrænses til udelukkende at omfatte markeds- og 

handelsrelaterede aktiviteter, og elementer af eksisterende eller potentiel intellektuel 

ejendomsret udelukkes fra definitionen, kan ingen uafhængig opdagelse eller innovation 

gøres til genstand for en beskyldning om krænkelse af forretningshemmeligheder.  

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 en fysisk person eller 

markedsoperatør med adgang til 

uafhængige teknologiske opdagelser og 

design og varer fremstillet på grundlag 

heraf lovligt er i besiddelse af 

Begrundelse 

At en virksomhed har en forretningshemmelighed, bør ikke være til hinder for en anden 

virksomheds forsknings- og udviklingsaktiviteter forbundet med den teknologiske udvikling. 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) udøvelse af arbejdstagerrepræsentanters 

ret til information og høring i 

overensstemmelse med Unionens eller 

national lovgivning og/eller praksis 

c) udøvelse af arbejdstageres eller 

arbejdstagerrepræsentanters ret til 

information, høring og deltagelse i 

overensstemmelse med Unionens eller 

national lovgivning og/eller praksis 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) påkrævet eller tilladt af offentlige 

institutioner, der udøver deres beføjelser i 

overensstemmelse med Unionens eller 

national lovgivning 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) viden, kvalifikationer og kompetencer, 

som de ansatte har erhvervet under deres 

tidligere ansættelser. Kontraktlige 

forpligtelser og andre foranstaltninger, 

der kan begrænse brugen af en sådan 

viden, skal være i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet i 

innovationens og den frie konkurrences 

interesse. 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – litra c c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cc) i forbindelse med varetagelsen af de 

ansvarlighedskrav, som pålægges 
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bestyrelser eller tilsynsråd 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 og videregivelse af 

forretningshemmeligheder betragtes som 

lovlige i det omfang, den påståede 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden fandt sted med 

henblik på: 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) retmæssig brug af retten til ytrings- og 

informationsfrihed 
a) retmæssig brug af retten til ytrings- og 

informationsfrihed, jf. artikel 11 i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 over for en relevant 

myndighed af en klagers fejl, forseelser 

eller ulovlige aktiviteter, hvis indklagede 

uden at være uagtsom kunne formode, at 
den påståede erhvervelse, brug eller 

videregivelse af forretningshemmeligheden 

var nødvendig for en sådan afdækning 
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Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) opfyldelse af betingelser i 

arbejdstageres ansættelseskontrakt 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

anerkendt i EU-retten eller national ret. 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) beskyttelse af den offentlige orden, 

herunder beskyttelse af menneskeliv, 

dyre- eller planteliv eller sundhed eller for 

at undgå alvorlige skader på miljøet 

Begrundelse 

For at undgå usikkerhed mellem lovens forrang, skal adgang til information med henblik på 

at sikre et højt niveau af social og miljømæssig beskyttelse tydeligt angives som lovlig 

erhvervelse. 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) videregivelse af 

forretningshemmeligheder til 
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bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af 

tilsynsråd for ikke-børsnoterede 

virksomheder i forbindelse med 

efterkommelse af ansvarlighedskrav.  

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra e c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ec) forretningshemmeligheden kræves 

udleveret og/eller videregivet af en 

offentlig institution i overensstemmelse 

med dennes beføjelser som krævet eller 

tilladt af national ret eller EU-ret. 

Begrundelse 

Virksomheder skal ikke have mulighed for at påberåbe sig "forretningshemmeligheder", hvis 

lovgivningen og offentlige institutioner i udøvelsen af deres beføjelser kræver adgang til 

information. Der er mange eksempler på en sådan praksis, og ofte har offentlige 

myndigheder, navnlig på lokalt niveau, ikke kapacitet nok til at behandle afslag på en 

anmodning om adgang til information. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de står i et rimeligt forhold til 

krænkelsen 
a) de står i er rimeligt forhold til det 

økonomiske tab for 

forretningshemmelighedsholderen  

Ændringsforslag  67 

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 og begrænsninger for 

konkurrence og arbejdskraftens mobilitet 
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på det indre marked 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) der ydes garanti mod misbrug af dem. c) der ydes garanti mod misbrug af dem, 

som sikrer kompensation til sagsøgte i 

tilfælde af uretmæssig eller fejlagtig 

anklage  

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) det sikres, at byrden for at bevise, at 

forretningshemmeligheden er ulovligt 

erhvervet, bæres af den person, der lovligt 

kontrollerer forretningshemmeligheden, 

og at ingen af undtagelserne i artikel 4 

finder anvendelse. 

Begrundelse 

Beskyttelsen af forretningshemmeligheder skaber ingen ejendomsrettigheder, men er alene er 

rettet mod erhvervelser, der ikke er lovlige. Dette betyder, at det bør være den person, der 

lovligt kontrollerer de videregivne oplysninger, der skal bevise, at erhvervelsen faktisk var 

ulovlig, og at ingen af undtagelserne finder anvendelse. Ellers ville personen de facto nyde en 

ejendomsret. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at hvis kompetente 

retslige myndigheder fastslår, at en påstand 

om ulovlig erhvervelse, videregivelse eller 

brug af en forretningshemmelig er 

Medlemsstaterne sikrer, at hvis kompetente 

retslige myndigheder fastslår, at en påstand 

om ulovlig erhvervelse, videregivelse eller 

brug af en forretningshemmelig er 
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åbenbart ubegrundet, og det konstateres, at 

klageren har indledt sagen i ond tro med 

det formål i urimelig grad at forsinke eller 

begrænse den indklagedes adgang til 

markedet eller på anden måde at true eller 

chikanere den indklagede, er sådanne 

kompetente retslige myndigheder berettiget 

til at træffe følgende foranstaltninger: 

ubegrundet, og det konstateres, at klageren 

har indledt sagen i ond tro med det formål i 

urimelig grad at forsinke eller begrænse 

den indklagedes adgang til markedet eller 

på anden måde at true eller chikanere den 

indklagede, eller forhindre videregivelse 

af oplysninger af offentlig interesse, er 

sådanne kompetente retslige myndigheder 

berettiget til at træffe følgende 

foranstaltninger: 

Begrundelse 

Foranstaltninger til sanktionering af ubegrundede anklager skal finde anvendelse i alle sager 

(som beskrevet i artikel 4), hvor erhvervelse, videregivelse eller bruge anses for lovlig. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) den person, der påstås at have fået 

adgang til, erhvervet eller brugt 

forretningshemmelighederne, yder fuld 

kompensation for forårsagede eventuelle 

økonomiske skader og tab samt for 

potentiel ikke-økonomisk skade 

 

Begrundelse 

Der må fastsættes en passende kompensation til den, der uretmæssigt er blevet anklaget. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 7  
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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 

højst 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. 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne skal have ret til at 

fastsætte regler, der fastlægger de forhold, 

under hvilke forældelsesfristen afbrydes 

eller ophæves. 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. 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. 

1. 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 

kompetente retslige myndigheder efter 

høring af parterne har konstateret er 

fortrolige, og som de er blevet bekendt 

med som følge af en sådan deltagelse eller 

adgang.  
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Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 

 

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, finder fortsat anvendelse efter 

sagens afslutning, undtagen under 

følgende omstændigheder:  

Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) hvis den påståede 

forretningshemmelighed under sagen 

konstateres ikke at opfylde kravene i 

artikel 2, nr. 1) 

a) hvis den påståede 

forretningshemmelighed under sagen, i en 

endelig og bindende afgørelse, konstateres 

ikke at opfylde kravene i artikel 2, nr. 1)  

Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 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 parter, deres 

advokater eller repræsentanter i sagen 

samt eventuelle eksperter og 

retspersonalet har fuld adgang til sådanne 

dokumenter 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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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 muligvis vil 

blive videregivet, og til de tilsvarende 

protokoller eller udskrifter, forudsat at de 

enkelte parter, deres respektive advokater 

eller repræsentanter i sagen og eventuelle 

eksperter samt retspersonalet gives fuld 

adgang til disse retsmøder, 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 en 

repræsentant for hver part, parternes 

retlige repræsenter og bemyndigede 

eksperter, som er omfattet af kravet om 

beskyttelse af forretningshemmeligheder, 

jf. stk. 1. 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) stille en ikke-fortrolig udgave af enhver 

retsafgørelse til rådighed, hvori de afsnit, 

der indeholder forretningshemmeligheder, 

er fjernet. 

c) stille en ikke-fortrolig udgave af enhver 

retsafgørelse til rådighed for 

offentligheden, hvori de afsnit, der 

indeholder forretningshemmeligheder, er 

fjernet. 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis den kompetente retslige myndighed, 

når det er nødvendigt at beskytte en 

forretningshemmelighed eller en påstået 

forretningshemmelighed, i 

overensstemmelse med andet afsnit, litra 

a), træffer afgørelse om, at beviser lovligt 

kontrolleret af en part ikke må videregives 

til modparten, kan den retslige myndighed 

udgår 
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dog, hvis sådanne beviser er af afgørende 

betydning for sagens udfald, give 

tilladelse til, at denne information 

videregives til de retlige repræsentanter 

for modparten og i givet fald til 

bemyndigede eksperter, som er omfattet af 

kravet om beskyttelse af 

forretningshemmeligheder, jf. stk. 1. 

Ændringsforslag  81 

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 den 

anmodning, der er omhandlet i stk. 2, skal 

efterkommes eller afvises, og vurderer 

anmodningens rimelighed, tager de hensyn 

til behovet for at sikre retten til effektive 

retsmidler, retten til 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. 

Begrundelse 

Beskyttelse af forretningshemmeligheder under retssager må ikke ske på bekostning af en 

retfærdig rettergang. 

 

Ændringsforslag  82 

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 

foranstaltninger har beføjelse til at kræve, 

at klageren fremlægger bevismateriale, der 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

kompetente retslige myndigheder for så 

vidt angår de i artikel 9 omhandlede 

foranstaltninger har beføjelse til at kræve, 

at klageren fremlægger bevismateriale for, 
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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. 

at den pågældende knowhow eller de 

pågældende forretningsoplysninger kan 

betragtes som en forretningshemmelighed, 

at klageren er 

forretningshemmelighedshaveren, og at 

forretningshemmeligheden er blevet 

erhvervet ulovligt, og at 

forretningshemmeligheden bruges eller 

videregives ulovligt, eller at der er 

forventning om ulovlig erhvervelse, brug 

eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden. 

Ændringsforslag  83 

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 anmodningens 

rimelighed, 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 

indklagedes overlagte erhvervelse, 

videregivelse eller brug af 

forretningshemmeligheden, den 

indklagedes 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 
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informationsfrihed. 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) klageren ikke inden for en rimelig frist 

anlægger sag vedrørende realiteten ved den 

kompetente retslige myndighed; fristen 

fastsættes af den retslige myndighed, der 

pålægger foranstaltningerne, hvis det er 

muligt efter medlemsstatens lovgivning, 

eller, hvis det ikke er tilfældet, inden for en 

frist på højst 20 hverdage eller 31 

kalenderdage, idet den længste frist 

benyttes 

a) klageren ikke inden for en rimelig frist 

anlægger sag vedrørende realiteten ved den 

kompetente retslige myndighed; fristen 

fastsættes af den retslige myndighed, der 

pålægger foranstaltningerne, hvis det er 

muligt efter medlemsstatens lovgivning, 

eller, hvis det ikke er tilfældet, inden for en 

frist på højst 20 hverdage eller 31 

kalenderdage, idet den længste frist 

benyttes, der starter på datoen for den 

retslige myndigheds afgørelse 

Begrundelse 

Perioden, for hvilken midlertidige foranstaltninger vil gælde, skal fastsættes under henvisning 

til en fastsat startdato for at give retssikkerhed.  

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Når de kompetente retslige 

myndigheder har konstateret, at der 

foreligger en forretningshemmelighed, at 

klageren er den retmæssige 

forretningshemmelighedshaver, og at der 

er umiddelbar risiko for ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheden, anvendes de 

midlertidige og retsbevarende 

foranstaltninger som omhandlet i artikel 

9, og ingen andre foranstaltninger, der 

foreskrives i andre direktiver, finder 

anvendelse. 
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Begrundelse 

Artikel 9 om midlertidige og retsbevarende foranstaltninger finder anvendelse i sager, som 

vedrører en forretningshemmelighed. Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at 

disse bestemmelser er helt selvstændige og adskilt fra de foranstaltninger, som er fastlagt i 

direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, for at undgå 

forvirring og misfortolkning og for at give den nødvendige garanti, således at ingen 

medlemsstater eller domstole vil kunne anvende foranstaltningerne i direktivet om 

håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i en situation, der vedrører en 

forretningshemmelighed, når dette direktiv er gennemført. 

 

Ændringsforslag  86 

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 endelig retsafgørelse, som 

fastslår ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af en 

forretningshemmelighed, på begæring af 

klageren kan udstede et påbud til den 

krænkende part om: 

Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 – litra -a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) en fastslåelse af, at der foreligger 

ulovlig adgang, videregivelse eller brug 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) delvis eller fuldstændig tilintetgørelse 

af fysiske og/eller elektroniske medier, der 

indeholder eller gennemfører 
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forretningshemmeligheden, eller, hvis det 

er relevant, delvis eller fuldstændig 

udlevering til klageren af fysiske og/eller 

elektroniske medier. 

Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en fastslåelse af, at der foreligger 

krænkelse 
udgår 

Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) de krænkende varer fratages deres 

krænkende egenskab 
c) de krænkende varer fratages den 

egenskab, der skyldes den ulovlige brug af 

forretningshemmeligheden 

Ændringsforslag  91 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) tilintetgørelse af de krænkende varer 

eller i givet fald tilbagetrækning af 

varerne fra markedet, forudsat at en sådan 

handling ikke hindrer beskyttelsen af den 

pågældende forretningshemmelighed 

d) tilbagetrækning af de ulovlige varer fra 

markedet og deres fordeling til velgørende 

organisationer under betingelser, som 

fastsættes af de retslige myndigheder med 

det formål at sikre, at de pågældende 

varer ikke kommer ind på markedet igen, 

og forudsat at en sådan handling ikke 

hindrer beskyttelsen af den pågældende 

forretningshemmelighed 

Ændringsforslag  92 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – litra d a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) destruktion af varerne, som en sidste 

udvej 

Ændringsforslag  93 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tilintetgørelse af dele af eller hele 

dokumenter, genstande, materialer, 

stoffer eller elektroniske filer, der 

indeholder eller gennemfører 

forretningshemmeligheden, eller i givet 

fald udlevering til 

forretningshemmelighedshaveren af disse 

dele af eller hele dokumenter, genstande, 

materialer, stoffer eller elektroniske filer. 

udgår 

Ændringsforslag  94 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at de retslige 

myndigheder, når de udsteder et påbud 

om tilbagetrækning af de krænkende 

varer fra markedet, på begæring af 

forretningshemmelighedshaveren kan 

udstede et påbud om udlevering af 

varerne til forretningshemmeligshaveren 

eller til velgørende organisationer på 

betingelser, som de retslige myndigheder 

skal fastsætte med det formål at sikre, at 

de pågældende varer ikke markedsføres 

på ny. 

udgår 

Ændringsforslag  95 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ved behandling af en begæring om 

korrigerende foranstaltninger skal 

overtrædelsens alvor, de afhjælpende 

foranstaltninger, som skal pålægges, og 

tredjeparters interesser afvejes behørigt i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet. 

Begrundelse 

Det bør tydeligt fremgå, at de foranstaltninger, som træffes af de retslige myndigheder, skal 

være baseret på proportionalitetsprincippet. 

Ændringsforslag  96 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. 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. 

1. 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 alle relevante aspekter af sagen 

såsom forretningshemmelighedens værdi, 

de foranstaltninger, der er truffet for at 

beskytte forretningshemmeligheden, den 

krænkende parts forsætlighed i forbindelse 

med erhvervelse, videregivelse eller brug 

af 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 
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informationsfrihed. 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2 

 

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 begrænser varigheden af den 

foranstaltning, der er omhandlet i artikel 

11, stk. 1, litra a), for at sikre, 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, og for at 

forhindre, at der opstår ubegrundede 

hindringer for fair konkurrence, 

innovation og arbejdskraftens 

bevægelighed. 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 

11, stk. 1, litra a), på begæring af den 

indklagede eller på anden måde ophører 

med at have virkning, hvis de pågældende 

oplysninger i mellemtiden ikke længere 

opfylder betingelserne i artikel 2, nr. 1), af 

grunde, som ikke kan tillægges den 

indklagede. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 

11, stk. 1, litra a) og b), på begæring af den 

indklagede eller på anden måde ophører 

med at have virkning, hvis de pågældende 

oplysninger i mellemtiden ikke længere 

opfylder betingelserne i artikel 2, nr. 1), af 

grunde, som ikke kan tillægges den 

indklagede. 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den pågældende person erhvervede 

oprindeligt kendskab til 

forretningshemmeligheden i god tro og 

opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 4 

a) den pågældende person på tidspunktet 

for brug eller videregivelse hverken vidste 

eller under de givne omstændigheder 

havde grund til at vide, at 

forretningshemmeligheden var erhvervet 

fra en anden person, der brugte eller 

videregav forretningshemmeligheden 

ulovligt 

 

Ændringsforslag  100 

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  101 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – afsnit 1 

 

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 

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 
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erstatning, der står i rimeligt forhold til den 

skade, denne har lidt. 
erstatning, der står i rimeligt forhold til den 

skade, denne har lidt som følge af den 

ulovlige adgang til eller videregivelse eller 

brug af forretningshemmeligheden. 

Ændringsforslag  102 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne begrænser i 

overensstemmelse med deres nationale ret 

og praksis ansattes erstatningsansvar over 

for deres arbejdsgivere for ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

arbejdsgiverens 

forretningshemmeligheder, hvis de 

handler uden forsæt. Denne mulighed 

gælder også, hvis ulovlig erhvervelse, 

brug og videregivelse af 

forretningshemmeligheder sker, efter at 

ansættelsen af en ansat er bragt til ophør. 

Ændringsforslag  103 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de kompetente retslige myndigheder 

fastsætter erstatningen, skal de tage hensyn 

til alle relevante faktorer, f.eks. negative 

økonomiske konsekvenser, herunder den 

krænkede parts tab af fortjeneste, den 

krænkende parts uberettigede fortjeneste 

samt i givet fald andre elementer end de 

økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske 

skade, der er påført 

forretningshemmelighedshaveren som 

følge af ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af 

forretningshemmeligheden. 

2. Når de kompetente retslige myndigheder 

fastsætter erstatningen, skal de tage hensyn 

til alle relevante faktorer, f.eks. negative 

økonomiske konsekvenser, herunder den 

krænkede parts tab af fortjeneste, den 

krænkende parts uberettigede fortjeneste 

samt i givet fald andre elementer end de 

økonomiske, f.eks. den ikke-økonomiske 

skade, der er påført 

forretningshemmelighedshaveren som 

følge af ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af 

forretningshemmeligheden. 



 

AD\1059696DA.doc 53/55 PE544.342v03-00 

 DA 

Ændringsforslag  104 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den Europæiske Unions Agentur for 

Varemærker og Design udarbejder senest 

den XX XX 20XX [tre år efter udløbet af 

fristen for gennemførelse] i forbindelse 

med de aktiviteter, som henhører under 

Det Europæiske Observationscenter for 

Krænkelser af Intellektuelle 

Ejendomsrettigheder, en første rapport om 

tendenserne for sager vedrørende ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af 

forretningshemmeligheder i medfør af 

dette direktivs anvendelse. 

1. Kommissionen udarbejder senest den 

XX XX 20XX [tre år efter udløbet af 

fristen for gennemførelse] en første rapport 

om tendenserne for sager vedrørende 

ulovlig erhvervelse, brug eller 

videregivelse af forretningshemmeligheder 

i medfør af dette direktivs anvendelse. 

Begrundelse 

Eftersom en forretningshemmelighed ikke betragtes som en intellektuel ejendomsret og er 

beskyttet i forbindelse med unfair konkurrence, forekommer Det Europæiske 

Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ikke at være det 

passende organ til at støtte Kommissionen. 

Ændringsforslag  105 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen udarbejder senest den 

XX XX 20XX [fire år efter udløbet af 

fristen for gennemførelse] en 

midtvejsrapport om dette direktivs 

anvendelse og fremsender den til Europa-

Parlamentet og Rådet. I denne rapport 

tages der behørigt hensyn til den rapport, 

som Det Europæiske Observationscenter 

for Krænkelser af Intellektuelle 

Ejendomsrettigheder har udarbejdet. 

2. Kommissionen udarbejder senest den 

XX XX 20XX [fire år efter udløbet af 

fristen for gennemførelse] en 

midtvejsrapport om dette direktivs 

anvendelse, herunder dets eventuelle 

negative virkninger for grundlæggende 

rettigheder og arbejdstagernes mobilitet 

samt eventuelle yderligere forbedringer af 

innovationssamarbejde med særlig vægt 

på virkningerne for små og mellemstore 

virksomheder, og fremsender den til 

Europa-Parlamentet og Rådet. Denne 

rapport tager behørigt hensyn til rapporten 

om tendenserne vedrørende retstviste og 



 

PE544.342v03-00 54/55 AD\1059696DA.doc 

DA 

evaluerer direktivets virkning især i 

forhold til åben innovation, 

forskningssamarbejde og arbejdskraftens 

bevægelighed.  

Begrundelse 

Eftersom en forretningshemmelighed ikke betragtes som en intellektuel ejendomsret og er 

beskyttet i forbindelse med unfair konkurrence, forekommer Det Europæiske 

Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ikke at være det 

passende organ til at støtte Kommissionen. 
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