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WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 22 listopada 2005 r.

w sprawie C-384/02 (wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, złożony przez Københavns
Byret) przeciwko Knudowi Grøngaardowi oraz Allanowi

Bangowi (1)

(Dyrektywa 89/592/EWG — Wykorzystanie informacji pouf-
nych — Ujawnianie informacji poufnych osobom trzecim —

Zakaz)

(2006/C 36/01)

(Język postępowania: duński)

W sprawie C-384/02, mającej za przedmiot wniosek o wydanie,
na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,
złożony przez Københavns Byret (Dania) postanowieniem
z dnia 14 sierpnia 2002 r., które wpłynęło do Trybunału
w dniu 25 października 2002 r., w postępowaniu karnym
przeciwko Knudowi Grøngaardowi oraz Allanowi Bangowi,
Trybunał (wielka izba), w składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann,
C. W. A. Timmermans, A. Rosas, prezesi izb, J.-P. Puissochet,
R. Schintgen, S. von Bahr (sprawozdawca), J. N. Cunha Rodri-
gues i R. Silva de Lapuerta, sędziowie, rzecznik generalny:
M. Poiares Maduro, sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekre-
tarza, wydał w dniu 22 listopada 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Artykuł 3 lit. a) dyrektywy Rady 89/592/EWG z dnia 13 listopa-
da 1989 r. koordynującej przepisy dotyczące wykorzystywania
poufnych informacji sprzeciwia się temu, by osoba, która uzyskała
informacje poufne jako przedstawiciel pracowników w zarządzie
spółki lub jako członek komitetu łącznikowego grupy przedsię-
biorstw, ujawniła takie informacje prezesowi organizacji zawo-

dowej skupiającej tych pracowników, która desygnowała tę osobę
na członka komitetu łącznikowego, z wyjątkiem przypadku, gdy:

— istnieje ścisły związek między ujawnieniem takiej informacji
a wykonywaniem przez nią jej zatrudnienia, zawodu lub
obowiązków służbowych i

— ujawnienie takiej informacji jest bezwzględnie konieczne do
wykonywania tego zatrudnienia, zawodu lub obowiązków
służbowych.

W ramach oceny sąd krajowy winien, w świetle właściwych prze-
pisów krajowych, mieć na względzie w szczególności:

— okoliczność, że ów wyjątek od zakazu ujawniania informacji
poufnych powinno się interpretować ściśle;

— okoliczność, że każdy kolejny przypadek ujawnienia może
zwiększyć ryzyko wykorzystania tych informacji do celów
sprzecznych z dyrektywą 89/592 oraz

— stopień poufności tych informacji.

2) Artykuł 3 lit. a) dyrektywy 89/592 sprzeciwia się ujawnieniu
informacji poufnych przez prezesa organizacji zawodowej współ-
pracownikom wspomnianym w pytaniach trzecim i czwartym,
chyba że następuje to w warunkach wskazanych w odpowiedzi na
pierwsze i drugie pytanie.

W ramach oceny sąd krajowy winien, w świetle właściwych prze-
pisów krajowych, mieć na względzie w szczególności kryteria wska-
zane w tej odpowiedzi.

(1) Dz.U. C 7 z 11.1.2003
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