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KORT BEGRUNDELSE

De seneste skandaler som f.eks. LuxLeaks, WikiLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, 
Dieselgate osv. viser, at personer, der lækker oplysninger om lovovertrædelser, såkaldte 
whistleblowere, udfører handlinger af basal betydning for samfundet. De spiller en uvurderlig 
rolle for beskyttelsen af almenhedens interesser, idet de udgør en uundværlig 
informationskilde i bestræbelserne på at bekæmpe korruption, bedrageri og andre ulovlige 
aktiviteter og bidrager på afgørende vis til at fremme en kultur af gennemsigtighed, 
ansvarlighed og integritet i både den offentlige og den private sektor. På EU-plan har en 
effektiv beskyttelse af whistleblowere ikke kun central betydning for at sikre effektiviteten på 
de politikområder, som potentielt kan være berørt, men det er også en nødvendighed for at 
opfylde samfundets forventninger i kølvandet på disse skandaler og således styrke borgernes 
tillid til EU-institutionerne. Indledningsvis har Kommissionen fokuseret på en sektorspecifik 
indfaldsvinkel, navnlig på området for finansielle tjenesteydelser, men nu forelægges der et 
forslag til direktiv af større rækkevidde og med generelle regler for beskyttelse af personer, 
der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen.

Efter ordførerens opfattelse er dette en meget lovende ny strategi, og ordføreren stiller 
ændringsforslag til forslaget med det formål at styrke de retlige rammer for beskyttelsen af 
whistleblowere. Navnlig anbefaler han, at det materielle anvendelsesområde for forslaget bør 
omfatte overtrædelser af EU's fælles værdier, der er omhandlet i artikel 2 i TEU, og 
overtrædelser i form af politiske handlinger. Han foreslår også, at tjenestemænd og øvrige 
ansatte i EU og Euratom skal medtages blandt de persongrupper, der har krav på beskyttelse, 
samt at der skal tilføjes bestemmelser, som styrker det strafferetlige aspekt af gennemførelsen 
af det foreslåede direktiv. Endelig foreslår ordføreren, at der skal ydes bedre beskyttelse i 
tilfælde af useriøse eller chikanerende søgsmål mod whistleblowere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til den europæiske 
menneskerettighedskonvention, særlig 
artikel 10,

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
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Henvisning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 11,

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Personer, der arbejder for en 
organisation eller har kontakt til en sådan i 
forbindelse med deres arbejdsrelaterede 
aktiviteter, er ofte de første til at få 
kendskab til trusler mod eller skade på 
offentlighedens interesser, der opstår i 
denne forbindelse. Ved at fungere som 
whistleblowere spiller de en afgørende 
rolle i at afsløre og forebygge 
overtrædelser af lovgivningen og sikre 
velfærden i samfundet. De potentielle 
whistleblowere afskrækkes imidlertid ofte 
fra at give udtryk for deres mistanke eller 
bekymringer pga. frygt for repressalier.

(1) Personer, der arbejder for en 
organisation eller har kontakt til en sådan i 
forbindelse med deres arbejdsrelaterede 
aktiviteter, er ofte de første til at få 
kendskab til tilfælde af lovovertrædelser 
eller retsmisbrug, der kan forekomme i 
denne forbindelse, og som kan udgøre
trusler mod eller skade på offentlighedens 
interesser. At personer lækker deres viden 
om sådanne forhold spiller således en 
afgørende rolle i at afsløre og forebygge 
lovovertrædelser og i at sikre velfærden i 
samfundet og offentlighedens interesser. 
De potentielle whistleblowere afskrækkes 
imidlertid ofte fra at give udtryk for deres 
mistanke eller bekymringer pga. frygt for 
repressalier.

Begrundelse

Der foreslås en mere præcis formulering.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På EU-plan er indberetninger fra 
whistleblowere et af de forudgående 
elementer i håndhævelsen af EU-retten: De 
giver oplysninger til nationale og Unionens 

(2) På EU-plan er indberetninger og 
afsløringer fra whistleblowere et af de 
forudgående elementer i håndhævelsen af 
EU-retten: De giver oplysninger til 
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håndhævelsessystemer, hvilket kan føre til 
effektiv afsløring, efterforskning og 
retsforfølgning af overtrædelser af EU-
retten.

nationale og Unionens 
håndhævelsessystemer, hvilket kan føre til 
effektiv afsløring, efterforskning og 
retsforfølgning af overtrædelser af EU-
retten.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På visse politikområder kan 
overtrædelse af EU-retten forårsage 
alvorlig skade på offentlighedens 
interesser, i den forstand at der skabes 
betydelige risici for velfærden i samfundet. 
Hvis svagheder i håndhævelsen er blevet 
identificeret på disse områder, og hvis 
whistleblowere er i en privilegeret position 
i forhold til at afsløre overtrædelser, er det 
nødvendigt at styrke håndhævelsen ved at 
sikre en effektiv beskyttelse af 
whistleblowere mod repressalier og indføre 
effektive indberetningskanaler.

(3) På visse politikområder kan 
overtrædelse af EU-retten forårsage skade 
på offentlighedens interesser, i den 
forstand at der skabes betydelige risici for 
velfærden i samfundet, og at borgernes 
tillid til EU's indsats undergraves. Hvis 
svagheder i håndhævelsen er blevet 
identificeret på disse områder, og hvis 
whistleblowere er i en privilegeret position 
i forhold til at afsløre overtrædelser, er det 
nødvendigt at styrke håndhævelsen ved at 
sikre en effektiv beskyttelse af 
whistleblowere mod repressalier og indføre 
effektive, fortrolige og sikrede
indberetningskanaler.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Derfor bør fælles 
minimumsstandarder, der sikrer effektiv 
beskyttelse af whistleblowere, finde 
anvendelse i disse retsakter og politiske 
områder, hvor i) der er behov for at styrke 
håndhævelsen. ii) underindberetning af 
whistleblowere er en nøglefaktor, der 
påvirker håndhævelsen og iii) overtrædelse 
af EU-retten er til skade for 
offentlighedens interesser.

(5) Derfor bør fælles 
minimumsretsstandarder, der sikrer 
effektiv beskyttelse af whistleblowere, 
finde anvendelse i disse retsakter og 
politiske områder, hvor i) der er behov for 
at styrke håndhævelsen. underindberetning 
af whistleblowere er en nøglefaktor, der 
påvirker håndhævelsen og iii) overtrædelse 
af EU-retten er til skade for 
offentlighedens interesser. Det er samtidig 
af grundlæggende betydning, at der 
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værnes om virksomhedernes omdømme, 
især når indberetningens genstand endnu 
ikke er bevist.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Foranstaltninger til at opdage og 
imødegå miljøovertrædelser, ulovlig 
adfærd og beskyttelse af miljøet er stadig 
en udfordring og skal styrkes som 
anerkendt i Kommissionens meddelelse om 
"EU's indsats for at forbedre overholdelsen 
af miljøbestemmelserne og forvaltningen" 
af 18. januar 201840. Selv om regler for 
beskyttelse af whistleblowere på 
nuværende tidspunkt kun findes i 
sektorspecifikke instrumenter om 
miljøbeskyttelse41, synes indførelse af en 
sådan beskyttelse at være nødvendig for at 
sikre effektiv håndhævelse af Unionens 
miljølovgivning, hvis overtrædelse kan 
medføre alvorlig skade på offentlighedens 
interesser med potentielle afsmittende 
virkninger på tværs af nationale grænser. 
Dette er også relevant i tilfælde, hvor 
usikre produkter kan forårsage miljøskader.

(10) Foranstaltninger til at opdage og 
imødegå miljøovertrædelser, ulovlig 
adfærd og beskyttelse af miljøet er stadig 
en udfordring og skal styrkes som 
anerkendt i Kommissionens meddelelse om 
"EU's indsats for at forbedre overholdelsen 
af miljøbestemmelserne og forvaltningen" 
af 18. januar 201840. Selv om regler for 
beskyttelse af whistleblowere på 
nuværende tidspunkt kun findes i 
sektorspecifikke instrumenter om 
miljøbeskyttelse41, synes indførelse af en 
sådan beskyttelse at være nødvendig for at 
sikre effektiv håndhævelse af Unionens 
miljølovgivning, hvis overtrædelse kan 
medføre skade på offentlighedens 
interesser med potentielle afsmittende 
virkninger på tværs af nationale grænser. 
Dette er også relevant i tilfælde, hvor 
usikre produkter kan forårsage miljøskader.

_________________ _________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/30/EU af 12. juni 2013 om 
sikkerheden i forbindelse med offshore 
olie- og gasaktiviteter (EUT L 178, s. 66).

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/30/EU af 12. juni 2013 om 
sikkerheden i forbindelse med offshore 
olie- og gasaktiviteter (EUT L 178, s. 66).

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Beskyttelse af privatlivets fred og (14) Beskyttelse af privatlivets fred og 



AD\1164532DA.docx 7/37 PE623.888v02-00

DA

personoplysninger er et andet område, hvor 
whistleblowere er i en privilegeret position 
i forhold til at afsløre overtrædelser af EU-
retten, hvilket i alvorlig grad kan skade 
offentlighedens interesser. Lignende 
betragtninger gælder for overtrædelser af 
direktivet om sikkerheden af netværks- og 
informationssystemer45, som medfører 
anmeldelse af hændelser (herunder dem, 
der ikke kompromitterer 
personoplysninger) og sikkerhedskrav for 
enheder, der leverer væsentlige 
tjenesteydelser på tværs af mange sektorer 
(f.eks. energi, sundhed, transport, 
bankvæsen, osv.) og udbydere af vigtige 
digitale tjenester (f.eks. cloud-computing). 
Whistlebloweres indberetninger på 
området er særligt værdifulde for at undgå 
sikkerhedshændelser, der vil påvirke 
centrale økonomiske og sociale aktiviteter 
og ofte anvendte digitale tjenester. Dette 
hjælper med at sikre kontinuiteten af 
tjenester, der er af afgørende betydning for 
det indre markeds funktion og velfærden i 
samfundet.

personoplysninger er et andet område, hvor 
whistleblowere er i en privilegeret position 
i forhold til at afsløre overtrædelser af EU-
retten, hvilket kan skade offentlighedens 
interesser. Lignende betragtninger gælder 
for overtrædelser af direktivet om 
sikkerheden af netværks- og 
informationssystemer45, som medfører 
anmeldelse af hændelser (herunder dem, 
der ikke kompromitterer 
personoplysninger) og sikkerhedskrav for 
enheder, der leverer væsentlige 
tjenesteydelser på tværs af mange sektorer 
(f.eks. energi, sundhed, transport, 
bankvæsen, osv.) og udbydere af vigtige 
digitale tjenester (f.eks. cloud-computing). 
Whistlebloweres indberetninger på 
området er særligt værdifulde for at undgå 
sikkerhedshændelser, der vil påvirke 
centrale økonomiske og sociale aktiviteter 
og ofte anvendte digitale tjenester. Dette 
hjælper med at sikre kontinuiteten af 
tjenester, der er af afgørende betydning for 
det indre markeds funktion og velfærden i 
samfundet.

_________________ _________________

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om 
foranstaltninger, der skal sikre et højt 
fælles sikkerhedsniveau for netværks- og 
informationssystemer i hele Unionen.

45 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om 
foranstaltninger, der skal sikre et højt 
fælles sikkerhedsniveau for netværks- og 
informationssystemer i hele Unionen.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser, bekæmpelse af svig, korruption 
og enhver anden ulovlig aktivitet, der 
påvirker anvendelsen af Unionens udgifter, 
indsamling af Unionens indtægter og 
midler eller aktiver, er et centralt område, 
hvor EU-retten skal styrkes. Styrkelse af 
beskyttelsen af Unionens finansielle 

(16) Beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser, bekæmpelse af svig, korruption, 
tilsidesættelse af juridiske forpligtelser, 
magtmisbrug og enhver anden ulovlig 
aktivitet, der påvirker anvendelsen af 
Unionens udgifter, indsamling af Unionens 
indtægter og midler eller aktiver, er et 
centralt område, hvor EU-retten skal 
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interesser omfatter også gennemførelse af 
EU's budget forbundet med udgifter på 
grundlag af traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab. 
Mangel på effektiv håndhævelse af 
Unionens finansielle interesser, herunder 
svig og korruption på nationalt plan, 
forårsager et fald i indtægterne og et 
misbrug af EU-midler, hvilket kan 
skævvride offentlige investeringer og 
vækst og underminere borgernes tillid til 
EU's indsats. Beskyttelse af whistleblowere 
er nødvendigt at fremme opdagelse, 
forebyggelse og afskrækkelse af svig og 
ulovlige aktiviteter.

styrkes. Styrkelse af beskyttelsen af 
Unionens finansielle interesser omfatter 
også gennemførelse af EU's budget 
forbundet med udgifter på grundlag af 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab. Mangel på effektiv 
håndhævelse af Unionens finansielle 
interesser, herunder svig og korruption på 
nationalt plan, forårsager et fald i 
indtægterne og et misbrug af EU-midler, 
hvilket kan skævvride offentlige 
investeringer og vækst og underminere 
borgernes tillid til EU's indsats. Beskyttelse 
af whistleblowere er nødvendigt at fremme 
opdagelse, forebyggelse og afskrækkelse af 
svig og ulovlige aktiviteter.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Visse EU-retsakter, især på området 
for finansielle tjenesteydelser, såsom 
forordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbrug49, og Kommissionens 
gennemførelsesdirektiv 2015/2392, er 
vedtaget på grundlag af denne forordning 
og indeholder allerede detaljerede regler 
om beskyttelse af whistleblowere50. Sådan 
eksisterende EU-lovgivning, herunder 
listen i del II i bilaget, bør suppleres med 
det foreliggende direktiv, således at disse 
instrumenter fuldt ud er på linje med 
minimumsstandarderne, samtidig med at de 
opretholder særlige forhold, som er 
skræddersyet til de relevante sektorer. 
Dette er navnlig vigtigt for at fastslå, 
hvilke juridiske enheder inden for 
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme der på nuværende tidspunkt er 
forpligtet til at indføre interne 
indberetningskanaler.

(18) Visse EU-retsakter, især på området 
for finansielle tjenesteydelser, såsom 
forordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbrug49, og Kommissionens 
gennemførelsesdirektiv 2015/2392, er 
vedtaget på grundlag af denne forordning 
og indeholder allerede detaljerede regler 
om beskyttelse af whistleblowere50. Sådan 
eksisterende EU-lovgivning, herunder 
listen i del II i bilaget, bør suppleres med 
det foreliggende direktiv, således at disse 
instrumenter fuldt ud er på linje med 
minimumsstandarderne, samtidig med at de 
opretholder særlige forhold, som er 
skræddersyet til de relevante sektorer. 
Dette er navnlig vigtigt for at fastslå, 
hvilke juridiske enheder inden for 
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse og 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme der på 
nuværende tidspunkt er forpligtet til at 
indføre interne indberetningskanaler.

_________________ _________________
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49 EUT L 173, s. 1. 49 EUT L 173, s. 1.

50 Kommissionens gennemførelsesdirektiv 
(EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 596/2014 for så vidt angår 
indberetning til de kompetente 
myndigheder om potentielle eller faktiske 
overtrædelser af denne forordning (EFT 
L 332, s. 126).

50 Kommissionens gennemførelsesdirektiv 
(EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 596/2014 for så vidt angår 
indberetning til de kompetente 
myndigheder om potentielle eller faktiske 
overtrædelser af denne forordning (EFT 
L 332, s. 126).

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Aktiviteter, der ikke betragtes som 
ulovlige, men som kan være en trussel 
mod offentlighedens interesser, bør med 
henblik på at drage fuld nytte af 
bestemmelserne i dette direktiv være 
genstand for indberetning. Derfor bør der 
indføjes en bestemmelse om, at en person, 
der indberetter oplysninger om sådanne 
aktiviteter, har ret til beskyttelse i henhold 
til dette direktiv.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) Det væsentlige anvendelsesområde 
for dette direktiv ville ikke være 
fuldstændigt, hvis det ikke omfattede 
beskyttelse af dem, der indberetter 
overtrædelser af Unionens fælles værdier 
som omhandlet i artikel 2 i TEU eller af 
de rettigheder, friheder og principper, der 
er fastslået i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder 
("chartret").
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(Se ændringsforslag til betragtning 22 og til artikel 1, stk. 1, litra d a) (nyt))

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) Med henblik på at opfylde målene 
i dette direktiv bør de ulovlige aktiviteter, 
der kan være genstand for indberetning, 
være defineret så bredt som muligt. 
Navnlig bør handlinger af politisk 
karakter, som vedtages af en offentlig 
juridisk instans, og som udgør en trussel 
mod eller skade på almenvellet, kunne 
udgøre overtrædelser af EU-retten. Derfor 
bør der indføjes en bestemmelse, som 
fastslår, at en person, der indberetter 
oplysninger om sådanne overtrædelser, 
har ret til beskyttelse i henhold til dette 
direktiv. 

(Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1 a (nyt)).

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Personer, der indberetter 
oplysninger om trusler mod eller skade for 
offentlighedens interesser i forbindelse 
med deres arbejdsmæssige aktiviteter, gør 
brug af deres ret til ytringsfrihed. Retten til 
ytringsfrihed, som er beskrevet i artikel 11 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (herefter 
"chartret") og artikel 10 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK), 
omfatter mediefrihed og mediernes 
pluralisme.

(22) Personer, der indberetter 
oplysninger om trusler mod eller skade for 
offentlighedens interesser i forbindelse 
med deres arbejdsmæssige aktiviteter, gør 
brug af deres ret til ytringsfrihed. Retten til 
ytringsfrihed, som er beskrevet i artikel 11 
i chartret og artikel 10 i den europæiske 
menneskerettighedskonvention (EMRK), 
omfatter mediefrihed og mediernes 
pluralisme.

(Se ændringsforslag om betragtning 18a (nyt)).
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Begrundelse

Chartret er allerede nævnt med sin fulde betegnelse i betragtning 18 a (ny).

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Personer har behov for retlig 
beskyttelse i tilfælde, hvor de erhverver de 
oplysninger, som de indberetter, via deres 
arbejdsrelaterede aktiviteter og risikerer 
derfor arbejdsrelaterede repressalier (f.eks. 
for brud på tavshedspligt eller loyalitet). 
Baggrunden for at give dem beskyttelse er 
deres økonomiske sårbarhed over for den 
person, som de de facto afhænger af med 
hensyn til at have arbejde. Når der ikke 
findes en sådan arbejdsrelateret skæv 
magtbalance (f.eks. i forbindelse med 
almindelige klagere eller andre borgere) er 
der ikke behov for beskyttelse mod 
repressalier.

(24) Personer har behov for retlig 
beskyttelse i tilfælde, hvor de erhverver de 
oplysninger, som de indberetter, via deres 
arbejdsrelaterede aktiviteter og risikerer 
derfor arbejdsrelaterede repressalier (f.eks. 
for brud på tavshedspligt eller loyalitet). 
Baggrunden for at give dem beskyttelse er 
deres økonomiske sårbarhed over for den 
enhed, som de er afhængige af med 
hensyn til at have arbejde. Når der ikke 
findes en sådan arbejdsrelateret skæv 
magtbalance (f.eks. i forbindelse med 
almindelige klagere eller andre borgere) er 
der ikke behov for beskyttelse mod 
repressalier.

Begrundelse

Der foreslås en mere passende formulering.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Beskyttelsen bør for det første 
gælde for personer, der har status som 
"arbejdstagere" som defineret i artikel 45 i 
TEUF og som fortolket af Domstolen for 
Den Europæiske Union52, dvs. personer, 
der i en bestemt periode udfører 
tjenesteydelser for og under ledelse af en 
anden person, hvilket de så modtager 

(26) Beskyttelsen bør for det første 
gælde for personer, der har status som 
"arbejdstagere" som defineret i artikel 45 i 
TEUF og som fortolket af Domstolen for 
Den Europæiske Union52, dvs. personer, 
der i en bestemt periode udfører 
tjenesteydelser for og under ledelse af en 
anden person, hvilket de så modtager 
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vederlag for. Der bør derfor også ydes 
beskyttelse til arbejdstagere i atypiske
ansættelsesforhold, herunder 
deltidsbeskæftigede og arbejdstagere med 
tidsbegrænsede kontrakter, samt personer, 
der har indgået en arbejdsaftale eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, 
hvilket er typer af ansættelsesforhold, hvor 
den normale beskyttelse mod urimelig 
behandling ofte er vanskelig at anvende.

vederlag for. I overensstemmelse med 
Domstolens retspraksis bør begrebet 
"arbejdstager" fortolkes bredt og bl.a. 
omfatte tjenestemænd. Der bør derfor også 
ydes beskyttelse til arbejdstagere i øvrige
ansættelsesforhold, herunder 
deltidsbeskæftigede og arbejdstagere med 
tidsbegrænsede kontrakter, samt personer, 
der har indgået en arbejdsaftale eller et 
ansættelsesforhold med et vikarbureau, 
hvilket er typer af ansættelsesforhold, hvor 
den normale beskyttelse mod urimelig 
behandling ofte er vanskelig at anvende.

_________________ _________________

52 Dom af 3. juli 1986, Lawrie-Blum, sag 
66/85; 14. oktober 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, sag C-428/09; 9. juli 2015, 
Balkaya, sag C-229/14; 4. december 2014, 
FNV Kunsten, sag C-413/13; og 17. 
november 2016, Ruhrlandklinik, sag C-
216/15.

52 Dom af 3. juli 1986, Lawrie-Blum, sag 
66/85; 14. oktober 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, sag C-428/09; 9. juli 2015, 
Balkaya, sag C-229/14; 4. december 2014, 
FNV Kunsten, sag C-413/13; og 17. 
november 2016, Ruhrlandklinik, sag C-
216/15.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Beskyttelse bør også udvides til at 
omfatte yderligere kategorier af fysiske 
eller juridiske personer, der, selv om de 
ikke er "arbejdstagere" som defineret i 
artikel 45 i TEUF, kan spille en vigtig rolle 
med hensyn til at afsløre overtrædelser af 
loven og kan befinde sig i en situation med 
økonomisk sårbarhed i forbindelse med 
deres erhvervsmæssige aktiviteter. F.eks. 
på områder som produktsikkerhed er 
leverandører meget tættere på kilden til 
unfair og ulovlig fremstilling, import eller 
distribution af farlige produkter. I 
gennemførelsen af EU-midler er 
konsulenter, som leverer deres 
tjenesteydelser, i en privilegeret position i 
forhold til at henlede opmærksomheden på 
de overtrædelser, som de er vidne til. 

(27) Beskyttelse bør også udvides til at 
omfatte personer, der formidler 
indberetningen, såsom mellemled og 
undersøgende journalister, der afslører 
potentielle eller faktiske overtrædelser, 
såvel som yderligere kategorier af fysiske 
eller juridiske personer, der, selv om de 
ikke er "arbejdstagere" som defineret i 
artikel 45 i TEUF, kan spille en vigtig rolle 
med hensyn til at afsløre overtrædelser af 
loven og kan befinde sig i en situation med 
økonomisk sårbarhed i forbindelse med 
deres arbejde eller sociale eller politiske
aktiviteter. F.eks. på områder som 
produktsikkerhed er leverandører meget 
tættere på kilden til unfair og ulovlig 
fremstilling, import eller distribution af 
farlige produkter. I gennemførelsen af EU-



AD\1164532DA.docx 13/37 PE623.888v02-00

DA

Sådanne kategorier af personer, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende, der leverer 
tjenesteydelser, som selvstændige, 
kontrahenter, underleverandører og 
leverandører, udsættes typisk for 
repressalier i form af afbrydelse eller 
annullering af kontrakt, licens eller 
tilladelse, tab af omsætning, tab af 
indkomst, tvang, intimidering eller 
chikane, sortlistning/virksomhedsboykot 
eller skader på deres omdømme. 
Aktionærer og personer i ledende organer, 
kan også blive udsat for repressalier, f.eks. 
økonomisk eller i form af intimidering eller 
chikane, sortlistning eller skader på deres 
omdømme. Der bør også ydes beskyttelse 
af jobsøgende kandidater eller i forbindelse 
med at levere tjenesteydelser til en 
organisation, hvor de opnåede 
oplysningerne om overtrædelse af 
lovgivningen i forbindelse med 
rekruttering eller førkontraktlige 
forhandlingsfaser, og hvor man f.eks. kan 
udsættes for repressalier i form af negative 
erhvervsreferencer eller 
sortlistning/virksomhedsboykot.

midler er konsulenter, som leverer deres 
tjenesteydelser, i en privilegeret position i 
forhold til at henlede opmærksomheden på 
de overtrædelser, som de er vidne til. 
Sådanne kategorier af personer, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende, der leverer 
tjenesteydelser, som selvstændige, 
kontrahenter, underleverandører og 
leverandører, udsættes typisk for 
repressalier i form af afbrydelse eller 
annullering af kontrakt, licens eller 
tilladelse, tab af omsætning, tab af 
indkomst, tvang, intimidering eller 
chikane, sortlistning/virksomhedsboykot 
eller skader på deres omdømme. 
Aktionærer og personer i ledende organer, 
kan også blive udsat for repressalier, f.eks. 
økonomisk eller i form af intimidering eller 
chikane, sortlistning eller skader på deres 
omdømme. Der bør også ydes beskyttelse 
af jobsøgende kandidater eller i forbindelse 
med at levere tjenesteydelser til en 
organisation, hvor de opnåede 
oplysningerne om overtrædelse af 
lovgivningen i forbindelse med 
rekruttering eller førkontraktlige 
forhandlingsfaser, og hvor man f.eks. kan 
udsættes for repressalier i form af negative 
erhvervsreferencer eller 
sortlistning/virksomhedsboykot.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Endelig bør der ydes beskyttelse til 
tjenestemænd og øvrige ansatte i Den 
Europæiske Union og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, som i løbet af eller 
i forbindelse med udførelsen af deres 
arbejdsopgaver indberetter overtrædelser 
af EU-lovgivningen, som falder ind under 
dette direktiv. Sådanne personer kan have 
professionelle kontakter til retlige enheder 
i den private og den offentlige sektor i en 
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eller flere medlemsstater og kan derfor få 
kendskab til ulovlige handlinger, som, 
hvis de indberettes, kan udsætte dem for 
repressalier som f.eks. intimidering, 
chikane eller skade på deres omdømme i 
de pågældende medlemsstater. Samtidig 
bør nærværende direktiv ikke berøre 
artikel 22a, 22b og 22c i forordning nr. 31 
(EØF), 11 (Euratom)1a.

__________________

1a Forordning nr. 31 (EØF), 11 
(Euratom), om vedtægten for 
tjenestemænd og om ansættelsesvilkårene 
for de øvrige ansatte i Det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (EFT 
P 45 af 14.6.1962, s. 1385).

(Se ændringsforslag til artikel 2, stk. 2 a (nyt)).

Begrundelse

Tjenestemænd og øvrige ansatte i EU og Euratom, som indberetter ulovlige handlinger, er 
omfattet af artikel 22a-22c i personalevedtægten. Disse bestemmelser gælder imidlertid kun 
for EU-institutionerne og ikke for medlemsstaterne. Formålet med dette ændringsforslag er at 
beskytte disse indberettende personer mod enhver form for repressalier, som de kan blive 
udsat for uden for EU-institutionerne.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) En effektiv afsløring og 
forebyggelse af alvorlig skade på 
offentlighedens interesser kræver, at de 
indberettede oplysninger, der opfylder 
betingelserne for beskyttelsen, ikke alene 
omfatter ulovlige aktiviteter, men også 
misbrug, nemlig handlinger eller 
undladelser, der ikke synes at være 
ulovlige i formel henseende, men som gør 
det muligt at omgå formålet med loven.

(29) En effektiv afsløring og 
forebyggelse af skade på offentlighedens 
interesser kræver, at de indberettede 
oplysninger, der opfylder betingelserne for 
beskyttelsen, ikke alene omfatter ulovlige 
aktiviteter, men også misbrug, nemlig 
handlinger eller undladelser, der ikke synes 
at være ulovlige i formel henseende, men 
som gør det muligt at omgå formålet med 
loven eller udgør en fare for eller 
potentiel trussel mod offentlighedens 
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interesser.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30 a) Effektiv beskyttelse fordrer, at der 
eksisterer et ressourcekontor, der kan 
informere whistleblowere om deres 
rettigheder, muligheder og 
begrænsninger, således at de er bekendte 
med deres rettigheder og ansvar.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Repressalier udtrykker den tætte
relation (årsag og virkning), der skal være 
til stede mellem indberetningen og den 
ugunstige behandling, direkte eller 
indirekte, af den indberettende person, 
således at denne person kan nyde retlig 
beskyttelse. Effektiv beskyttelse af 
personer som et middel til at styrke 
håndhævelsen af EU-retten kræver en bred 
repressaliedefinition, der omfatter enhver 
handling eller undladelse, der forekommer 
i arbejdsrelateret kontekst, der påfører 
skade.

(31) Repressalier udtrykker den relation 
(årsag og virkning), der skal være til stede 
mellem indberetningen og den ugunstige 
behandling, direkte eller indirekte, af den 
indberettende person, således at denne 
person kan nyde retlig beskyttelse. Effektiv 
beskyttelse af personer som et middel til at 
styrke håndhævelsen af EU-retten kræver 
en bred repressaliedefinition, der omfatter 
enhver handling eller undladelse, der 
forekommer i arbejdsrelateret kontekst, der 
påfører skade.

Begrundelse

Det kan være alt for byrdefuldt for den indberettende person at påvise en "tæt relation".

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Whistleblowere er i særdeleshed 
vigtige kilder til undersøgende journalister. 
Effektiv beskyttelse af whistleblowere mod 
repressalier øger retssikkerheden af 
(potentielle) whistleblowere og tilskynder 
dermed til og fremmer whistleblowing 
også til medierne. I denne forbindelse er 
beskyttelse af whistleblowere som 
journalistiske kilder afgørende for at 
bevare den rolle som "vagthund", som 
undersøgende journalistik har i 
demokratiske samfund.

(33) Whistleblowere er i særdeleshed 
vigtige kilder til undersøgende journalister. 
Effektiv beskyttelse af whistleblowere mod 
repressalier øger retssikkerheden af 
(potentielle) whistleblowere og tilskynder 
dermed til og fremmer whistleblowing 
også til medierne. I denne forbindelse er 
beskyttelse af whistleblowere som 
journalistiske kilder afgørende for at 
bevare den rolle som "vagthund", som 
undersøgende journalistik har i 
demokratiske samfund. Desuden bliver 
whistleblowere og journalister ofte gjort 
til genstand for grundløse søgsmål, som 
bliver anlagt imod dem af advokatfirmaer, 
der specialiserer sig i sager om 
bagvaskelse og afpresning, for at 
skræmme de indberettende personer og 
tvinge dem til at give store beløb ud til 
advokatbistand. Sådanne former for 
praksis bør fordømmes på det skarpeste 
og bør derfor være omfattet af dette 
direktiv.

(Se ændringsforslag til artikel 14, stk. 1, litra n a) (nyt)).

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Det er op til medlemsstaterne at 
udpege de myndigheder, der er kompetente 
til at modtage og følge passende op på 
indberetninger om overtrædelser, der er 
omfattet af dette direktiv. Der kan være 
tale om regulerende eller tilsynsførende 
organer i de berørte områder, 
retshåndhævende myndigheder, 
korruptionsbekæmpende organer og 
ombudsmænd. De myndigheder, der er 
udpeget som kompetente, skal have de 
nødvendige kapaciteter og beføjelser til at 

(34) Det er op til medlemsstaterne at 
udpege de myndigheder, der er kompetente 
til at modtage og følge passende op på 
indberetninger om overtrædelser, der er 
omfattet af dette direktiv, og som sikrer 
den størst mulige grad af uafhængighed 
og upartiskhed. Der kan være tale om 
regulerende eller tilsynsførende organer i 
de berørte områder, retshåndhævende 
myndigheder, korruptionsbekæmpende 
organer og ombudsmænd. De 
myndigheder, der er udpeget som 
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vurdere rigtigheden af de påstande, der 
fremsættes i indberetningen, og til at 
afhjælpe de indberettede overtrædelser, 
herunder ved at indlede en efterforskning, 
retsforfølgning eller sag om generhvervelse 
af midler eller andre passende afhjælpende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
deres mandat.

kompetente, skal have de nødvendige 
kapaciteter og beføjelser til at vurdere 
rigtigheden af de påstande, der fremsættes i 
indberetningen, og til at afhjælpe de 
indberettede overtrædelser, herunder ved at 
indlede eller anmode om efterforskning, 
retsforfølgning eller sag om generhvervelse 
af midler eller andre passende afhjælpende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
deres mandat. Personalet i disse instanser 
skal være specialiseret og behørigt 
uddannet.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Generelt, og inden for alle de 
sektorer og enheder, der er omfattet af 
dette direktiv, bør de eksterne og interne 
indberetningskanaler være udformet på 
en sådan måde, at de dækker så mange 
situationer som muligt.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Der træffes foranstaltninger til at 
muliggøre anonym indberetning, og 
anonym indberetning eller afsløring må 
ikke forbydes. Selv om dette direktiv ikke 
har til formål at opstille regler for 
foranstaltninger, der muliggør denne type 
indberetning eller offentliggørelse, bør det 
ikke fuldstændig udelukkes fra 
anvendelsesområdet. Således må 
identiteten af personer, der foretager en 
indberetning eller offentliggørelse, og som 
ønsker at forblive anonym, ikke afsløres.  
Imidlertid bør den pågældende, hvis 
vedkommendes identitet afsløres, være 
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berettiget til beskyttelse i henhold til dette 
direktiv, og fortroligheden af hans eller 
hendes identitet bør fortsat sikres.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Fortroligheden omkring den 
indberettende person og øvrige 
involverede personer er afgørende for, at 
indberetningsproceduren forløber under 
de bedst mulige betingelser, uden 
hindringer og således at selvcensur 
undgås. Beskyttelse af personoplysninger 
er da også reguleret i EU-retten og i den 
nationale lovgivning, og disse 
bestemmelser skal overholdes i 
forbindelse med indberetninger.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Medlemsstaterne bør sikre passende 
registrering af samtlige indberetninger af 
overtrædelser, at alle indberetninger er 
tilgængelige inden for den kompetente 
myndighed, og at de oplysninger, som 
modtages gennem indberetninger, i givet 
fald kan anvendes som dokumentation i 
forbindelse med 
håndhævelsesforanstaltninger.

(57) Medlemsstaterne bør sikre passende 
registrering af samtlige indberetninger af 
overtrædelser, at alle indberetninger er 
tilgængelige inden for den kompetente 
myndighed, og at de oplysninger, som 
modtages gennem indberetninger, hvis 
hensigtsmæssigt kan anvendes som 
dokumentation i forbindelse med 
håndhævelsesforanstaltninger, idet den 
indberettende persons fortrolighed, hvor 
det er muligt, skal respekteres.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 63
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) I andre tilfælde kan de interne 
kanaler ikke med rimelighed forventes at 
fungere ordentligt, f.eks. hvor de 
indberettende personer har gyldige grunde 
til at antage, at de ville blive udsat for 
repressalier i forbindelse med indberetning; 
at deres fortrolighed, ikke ville blive 
beskyttet; at den øverste ansvarshavende i 
den arbejdsrelaterede kontekst er 
involveret i overtrædelsen; at retsbruddene 
kan være skjult. at dokumentationen kan 
blive skjult eller ødelagt; at effektiviteten 
af efterforskningshandlinger udført af 
kompetente myndigheder kan bringes i fare 
eller, at en hurtig indsats er påkrævet 
(f.eks. på grund af en overhængende risiko 
for en betydelig og specifik fare for liv, 
sundhed og sikkerhed eller for miljøet). I 
alle sådanne tilfælde skal der ydes 
beskyttelse af personer, der indberetter 
eksternt til kompetente myndigheder og, 
hvor det er relevant, til organer, kontorer 
eller agenturer i Unionen. Desuden ydes 
der også beskyttelse i tilfælde, hvor EU-
lovgivningen giver mulighed for den 
indberettende person indberetter direkte til 
de kompetente nationale myndigheder eller 
organer, kontorer eller agenturer, f.eks. i 
forbindelse med svig mod EU-budgettet, 
forebyggelse og afsløring af hvidvaskning 
af penge og finansiering af terrorisme eller 
på området for finansielle tjenesteydelser.

(63) I andre tilfælde kan de interne 
kanaler ikke med rimelighed forventes at 
fungere ordentligt, f.eks. hvor de 
indberettende personer har gyldige grunde 
til at antage, at de ville blive udsat for 
repressalier i forbindelse med indberetning; 
at deres fortrolighed, ikke ville blive 
beskyttet; at den øverste ansvarshavende i 
den arbejdsrelaterede kontekst er 
involveret i overtrædelsen; at retsbruddene 
kan være skjult. at dokumentationen kan 
blive skjult eller ødelagt; at effektiviteten 
af efterforskningshandlinger udført af 
kompetente myndigheder kan bringes i fare 
eller, at en hurtig indsats er påkrævet 
(f.eks. på grund af en overhængende risiko 
for en betydelig og specifik fare for liv, 
sundhed og sikkerhed eller for miljøet). I 
alle sådanne tilfælde skal der ydes 
beskyttelse af personer, der indberetter 
eksternt til kompetente myndigheder og, 
hvor det er relevant, til organer, kontorer 
eller agenturer i Unionen. Desuden ydes 
der også beskyttelse i tilfælde, hvor EU-
lovgivningen giver mulighed for den 
indberettende person indberetter direkte til 
de kompetente nationale myndigheder eller 
organer, kontorer eller agenturer, f.eks. i 
forbindelse med svig mod EU-budgettet, 
bekæmpelse og afsløring af hvidvaskning 
af penge og finansiering af terrorisme eller 
på området for finansielle tjenesteydelser.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Indberettende personer bør være 
beskyttet mod enhver form for repressalier, 
hvad enten det er direkte eller indirekte, fra 
deres arbejdsgiver eller kunde/modtager af 
tjenesteydelser og personer, der arbejder 

(65) Indberettende personer bør være 
beskyttet mod enhver form for repressalier, 
hvad enten det er direkte eller indirekte, fra 
deres arbejdsgiver eller kunde/modtager af 
tjenesteydelser og personer, der arbejder 
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for eller på vegne af denne, herunder 
medarbejdere og ledere i samme 
organisation eller andre organisationer, 
som er i kontakt med den indberettende 
person i forbindelse med dennes 
arbejdsrelaterede aktiviteter, hvor 
repressalier anbefales eller tolereres af den 
pågældende person. Der bør ydes 
beskyttelse mod repressalier over for den 
indberettende person selv, men også dem, 
der kan træffes i forhold til den juridiske 
enhed, han/hun repræsenterer, såsom 
nægtelse af levering af tjenesteydelser, 
sortlistning eller boykot. Indirekte 
repressalier omfatter også foranstaltninger 
truffet over for de pårørende til den 
indberettende person, der også er i en 
forretningsmæssig relation med dennes 
arbejdsgiver eller kunde/modtager af 
tjenesteydelser og arbejdstagernes 
repræsentanter, der har ydet støtte til den 
indberettende person.

for eller på vegne af denne, herunder 
medarbejdere og ledere i samme 
organisation eller andre organisationer, 
som er i kontakt med den indberettende 
person i forbindelse med dennes 
arbejdsrelaterede aktiviteter, hvor 
repressalier anbefales eller tolereres af den 
pågældende person. Der bør ydes 
beskyttelse mod repressalier over for den 
indberettende person selv, men også dem, 
der kan træffes i forhold til den juridiske 
enhed, han/hun repræsenterer, såsom 
nægtelse af levering af tjenesteydelser, 
sortlistning eller boykot. Der bør desuden 
ydes beskyttelse mod repressalier for 
fysiske eller juridiske personer, der har 
tætte forbindelser til den indberettende 
person, uanset aktiviteternes art, og om de 
er betalt eller ej. Indirekte repressalier 
omfatter også foranstaltninger truffet over 
for de pårørende til den indberettende 
person, der også er i en forretningsmæssig 
relation med dennes arbejdsgiver eller 
kunde/modtager af tjenesteydelser og 
arbejdstagernes repræsentanter, der har 
ydet støtte til den indberettende person.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Det bør ikke være muligt at give 
afkald på rettighederne og forpligtelserne i 
dette direktiv ved hjælp af kontraktlige 
midler. Personers juridiske eller 
kontraktmæssige forpligtelser, såsom 
loyalitetsbestemmelser i kontrakter eller 
fortroligheds-/ikke-oplysningsaftaler, kan 
ikke påberåbes med henblik på at forhindre 
arbejdstagere i at indberette, nægte 
beskyttelse eller straffe dem for at have 
gjort det.  Samtidig bør dette direktiv ikke 
berøre beskyttelsen af juridiske og andre 
erhvervsmæssige rettigheder som fastsat i 

(69) Det bør ikke være muligt at give 
afkald på rettighederne og forpligtelserne i 
dette direktiv ved hjælp af kontraktlige 
midler. Personers juridiske eller 
kontraktmæssige forpligtelser, såsom 
loyalitetsbestemmelser i kontrakter eller 
fortroligheds-/ikke-oplysningsaftaler, kan 
ikke påberåbes med henblik på at forhindre 
arbejdstagere i at indberette, nægte 
beskyttelse eller straffe dem for at have 
gjort det. Den indberettende person bør, i 
den hensigt at sikre effektiv beskyttelse 
ikke kunne ifalde ansvar for sine 
indberetninger i henhold til love og 
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national ret. administrative bestemmelser, heller ikke 
af strafferetlig karakter. Samtidig bør 
dette direktiv ikke berøre beskyttelsen af 
juridiske og andre erhvervsmæssige 
rettigheder som fastsat i national ret.

(Se ændringsforslag til artikel 15, stk. 4)

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at forbedre 
håndhævelsen af EU's lovgivning og 
politikker inden for specifikke områder 
fastsættes der i dette direktiv fælles 
minimumsstandarder for beskyttelse af 
personer, der indberetter følgende ulovlige 
aktiviteter eller retsmisbrug:

1. Med henblik på at forbedre 
retshåndhævelsen i forbindelse med 
gennemførelsen af EU's politikker inden 
for specifikke områder fastsættes der i 
dette direktiv fælles minimumsstandarder 
for beskyttelse af personer, der indberetter 
følgende ulovlige aktiviteter eller 
retsmisbrug:

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) finansielle tjenesteydelser, 
forebyggelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme

ii) finansielle tjenesteydelser, 
forebyggelsen og bekæmpelsen af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) folkesundheden viii) folkesundheden og den offentlige 
sikkerhed
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) overtrædelser relateret til det indre 
marked som omhandlet i artikel 26, stk. 2 i 
TEUF, for så vidt angår handlinger, der er i 
strid med de selskabsskatteretlige regler 
eller arrangementer, hvis formål er at opnå 
en skattefordel, som virker mod formålet 
og hensigten med de relevante 
selskabsskatteretlige regler.

d) overtrædelser relateret til det indre 
marked som omhandlet i artikel 26, stk. 2 i 
TEUF, for så vidt angår handlinger, der er i 
strid med de selskabsskatteretlige regler 
eller arrangementer, hvis formål er at opnå 
en skattefordel, som virker mod formålet 
og hensigten med de relevante 
selskabsskatteretlige regler

(Se ændringsforslag til artikel 1, stk. 1, litra d a) (nyt)).

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overtrædelser, der påvirker 
Unionens fælles værdier som omhandlet i 
artikel 2 i TEU og de rettigheder, friheder 
og principper, der er fastslået i chartret.

(Se ændringsforslag om betragtning 18 a (ny)).

Begrundelse

Anvendelsesområdet for dette direktiv er ikke fuldstændigt, hvis det ikke omfatter beskyttelse 
af personer, der indberetter mulige overtrædelser af EU's fælles værdier og grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De overtrædelser, der er 
omhandlet i denne artikel, omfatter 
overtrædelser, som en offentlig juridisk 
instans kan begå i form af handlinger af 
politisk karakter.

(Se ændringsforslag om betragtning 18 b(ny)).

Begrundelse

Handlinger af politisk karakter, som vedtages af offentlige enheder, kan være i modstrid med 
offentlighedens interesser og udgøre overtrædelser af EU-retten. Dette ændringsforslag 
præciserer, at hvis sådanne overtrædelser bliver indberettet, har den indberettende person ret 
til beskyttelse i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis særlige regler om indberetning 
af overtrædelser er fastsat i 
sektorspecifikke EU-retsakter, der er opført 
i del 2 i bilaget, finder disse regler 
anvendelse. Bestemmelserne i dette 
direktiv gælder for alle spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af de indberettende 
personer, som ikke er reguleret i disse 
sektorspecifikke EU-retsakter.

2. Hvis særlige regler om indberetning 
af overtrædelser er fastsat i 
sektorspecifikke EU-retsakter, der er opført 
i del 2 i bilaget, finder disse regler 
anvendelse. Bestemmelserne i dette 
direktiv gælder for alle spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af de indberettende 
personer, som ikke er reguleret i disse 
sektorspecifikke EU-retsakter. Dette stykke 
finder kun anvendelse i tilfælde, hvor den 
beskyttelse, der ydes i sektorspecifikke 
retsakter, er mere omfattende end den, 
som garanteres i dette direktiv.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2a. Medlemsstaterne indfører 
specifikke bestemmelser om varetagelse af 
den nationale sikkerhed og andre 
klassificerede oplysninger, som af 
sikkerhedshensyn er omfattet af krav om 
beskyttelse mod uautoriseret adgang i 
henhold til EU-retten eller love, 
forordninger eller administrative 
bestemmelser i de enkelte medlemsstater.

Begrundelse

Direktivets tekst skal afspejle indholdet i betragtning 21: "Dette direktiv bør ikke berøre den 
nationale sikkerhed og andre klassificerede informationer, som EU-retten eller 
medlemsstaternes love eller administrative bestemmelser i den pågældende medlemsstat af 
hensyn til sikkerheden kræver bør være beskyttet mod uautoriseret adgang".

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv gælder endvidere for 
indberetning fra personer, hvis 
arbejdsmæssige forhold endnu ikke er 
påbegyndt i tilfælde, hvor oplysninger om 
en overtrædelse er blevet erhvervet i løbet 
af ansættelsesprocessen eller andre 
førkontraktlige forhandlinger.

2. Dette direktiv gælder endvidere for 
indberetning fra personer, hvis 
arbejdsmæssige forhold endnu ikke er 
påbegyndt i tilfælde, hvor oplysninger om 
en overtrædelse er blevet erhvervet i løbet 
af ansættelsesprocessen eller andre 
førkontraktlige forhandlinger, såvel som til 
indberettende personer, hvis 
ansættelsesforhold er ophørt.

Begrundelse

Indberettende personer kan udsættes for repressalier af økonomisk eller anden art, selv når 
deres ansættelsesforhold er ophørt.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)



AD\1164532DA.docx 25/37 PE623.888v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder også 
anvendelse på tjenestemænd og øvrige 
ansatte i Den Europæiske Union og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab, som i 
løbet af eller i forbindelse med udførelsen 
af deres arbejdsopgaver indberetter 
oplysninger om de overtrædelser, som er 
omhandlet i artikel 1, dog uden at dette 
tilsidesætter artikel 22a, 22b og 22c i 
forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom).

(Se ændringsforslag om betragtning 28 a (ny)).

Begrundelse

Tjenestemænd og øvrige ansatte i EU og Euratom, som indberetter ulovlige handlinger, er 
omfattet af artikel 22a-22c i personalevedtægten. Disse bestemmelser gælder imidlertid kun 
for EU-institutionerne og ikke for medlemsstaterne. Formålet med dette ændringsforslag er at 
beskytte disse indberettende personer mod enhver form for repressalier, som de kan blive 
udsat for uden for EU-institutionerne.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "retsmisbrug": handlinger eller 
undladelser, der er omfattet af EU-rettens 
anvendelsesområde, som ikke synes at 
være ulovlige i formel henseende, men som 
gør det muligt at omgå det formål, der 
tilstræbes med de relevante regler.

3) "retsmisbrug": handlinger eller 
undladelser, der er omfattet af EU-rettens 
anvendelsesområde, som ikke synes at 
være ulovlige i formel henseende, men som 
gør det muligt at omgå det formål, der 
tilstræbes med de relevante regler, eller 
som udgør en trussel eller en potentiel 
trussel mod offentlighedens interesser.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "risiko": enhver form for 
gengældelse eller faktisk handling eller 
undladelse som følge af intern eller ekstern 
indberetning, som finder sted i en 
arbejdsrelateret sammenhæng, og som 
forårsager eller kan forårsage uberettigede 
ulemper for den indberettende person.

12) "repressalier": enhver form for 
gengældelse eller faktisk handling eller 
undladelse som følge af intern eller ekstern 
indberetning eller offentliggørelse, og som 
forårsager eller kan forårsage uberettigede 
ulemper for den indberettende person, den 
formodede indberettende person eller 
dennes familiemedlemmer, slægtninge og 
formidlere.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) "opfølgning": enhver foranstaltning 
truffet af modtageren af indberetningen, 
enten internt eller eksternt, til at vurdere 
rigtigheden af de forhold, der nævnes i 
indberetningen og, hvor det er relevant, til 
at afhjælpe de indberettede overtrædelser , 
herunder tiltag som f.eks. intern 
undersøgelse, efterforskning, 
retsforfølgning, foranstaltninger til 
inddrivelse af midler og sagsafslutning.

13) "opfølgning": enhver foranstaltning 
truffet af modtageren af indberetningen, 
enten internt eller eksternt, til at vurdere 
rigtigheden af de forhold, der nævnes i 
indberetningen og, hvor det er relevant, til 
at afhjælpe de indberettede overtrædelser , 
herunder tiltag som f.eks. intern 
undersøgelse, efterforskning, 
retsforfølgning, foranstaltninger til 
inddrivelse af midler og sagsafslutning 
såvel som enhver anden afhjælpende 
handling.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a) "formidler": enhver fysisk eller 
juridisk person, som medvirker i 
indberetningen eller bistår den 
indberettende person i forbindelse med 
indberetningen.
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De retlige enheder i den offentlige 
sektor, som er omhandlet i stk. 1, er 
følgende:

6. De retlige enheder i den offentlige 
sektor, som er omhandlet i stk. 1, omfatter 
navnlig følgende:

Begrundelse

I artikel 4, stk. 6, litra d), i forslaget henvises der til "andre offentligretlige enheder", således 
at det er underforstået, at listen over de retlige enheder i den offentlige sektor, der falder ind 
under direktivet, ikke er udtømmende. Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere, at 
listen ikke er udtømmende, og derfor omformuleres indledningen i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fysiske møder med den person eller 
afdeling, der er udpeget til at modtage 
indberetninger.

b) fysiske møder med den person eller 
afdeling, der er udpeget til at modtage 
indberetninger, med behørigt udfærdigede 
referater, der er dateret og underskrevet 
af referenten.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etablerer uafhængige og 
selvstændige eksterne 
indberetningskanaler, som både er sikre og
sikrer fortroligheden i forbindelse med 
modtagelse og behandling af oplysninger 
fra den indberettende person

a) etablerer uafhængige og 
selvstændige eksterne 
indberetningskanaler, som er sikre, sikrer 
fortroligheden og drager omsorg for, at 
den indberettende persons identitet ikke 
afsløres i forbindelse med modtagelse og 
behandling af oplysninger fra den 
indberettende person
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Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne drager omsorg 
for, at de nationale myndigheder kan 
træffe passende afhjælpende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal sikre, at 
enhver myndighed, der har modtaget en 
indberetning, men har ikke kompetence til 
at behandle den indberettede overtrædelse, 
videresender den til den kompetente 
myndighed, og at den indberettende person 
underrettes herom.

4. Medlemsstaterne skal sikre, at 
enhver myndighed, der har modtaget en 
indberetning, men har ikke kompetence til 
at behandle den indberettede overtrædelse, 
videresender den til den kompetente 
myndighed inden for rimelig tid, og at den 
indberettende person underrettes herom så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er udformet, oprettet og 
anvendes således, at de sikrer 
oplysningernes fuldstændighed og ægthed, 
og at oplysningerne behandles fortroligt, 
samt forhindrer uautoriserede 
medarbejdere fra den kompetente 
myndighed i at få adgang hertil

b) de er udformet, oprettet og 
anvendes således, at de sikrer 
oplysningernes fuldstændighed og ægthed, 
og at oplysningerne behandles fortroligt, 
tilvejebringer et passende niveau af 
cybersikkerhed samt forhindrer 
uautoriserede medarbejdere fra den 
kompetente myndighed i at få adgang hertil
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Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fysisk møde med særlige 
medarbejdere i den kompetente 
myndighed.

c) fysisk møde med særlige 
medarbejdere i den kompetente myndighed 
med et behørigt udfærdiget referat, der er 
dateret og underskrevet af referenten.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har særlige 
medarbejdere til at håndtere 
indberetninger. Særlige medarbejdere skal 
modtage specifik uddannelse i håndtering 
af indberetninger.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har særlige 
medarbejdere til at håndtere indberetninger
under hensyntagen til fortroligheden af de 
personer, som indberetter overtrædelser. 
Særlige medarbejdere skal modtage 
specifik uddannelse i håndtering af 
indberetninger.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de betingelser, hvorunder den 
indberettende person er berettiget til 
beskyttelse efter dette direktiv

a) de betingelser, hvorunder den 
indberettende person og/eller mellemled er 
berettiget til beskyttelse efter dette direktiv

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE623.888v02-00 30/37 AD\1164532DA.docx

DA

g) en tydelig angivelse af, at personer, 
der stiller oplysninger til rådighed for den
kompetente myndighed i 
overensstemmelse med dette direktiv, ikke 
anses for at have overtrådt nogen af de 
fortrolighedskrav, som måtte være fastlagt 
i kontrakter, love eller administrative 
bestemmelser, og ikke på nogen måde 
ifalder ansvar for en sådan offentliggørelse.

g) en tydelig angivelse af, at personer, 
der stiller oplysninger til rådighed for de
kompetente myndigheder og på interne 
indberetningskanaler i overensstemmelse 
med dette direktiv, ikke anses for at have 
overtrådt nogen af de fortrolighedskrav, 
som måtte være fastlagt i kontrakter, love 
eller administrative bestemmelser, og ikke 
på nogen måde ifalder ansvar for en sådan 
offentliggørelse.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En indberettende person kan ydes 
beskyttelse efter reglerne i dette direktiv, 
hvis han eller hun har rimelig grund til at 
antage, at de indberettede oplysninger var 
korrekte på tidspunktet for indberetningen, 
og at disse oplysninger falder ind under 
dette direktivs anvendelsesområde.

1. En indberettende person kan ydes 
beskyttelse efter reglerne i dette direktiv, 
hvis han eller hun har rimelig grund til at 
antage, at de indberettede oplysninger var 
korrekte på tidspunktet for indberetningen, 
og at disse oplysninger falder ind under 
dette direktivs anvendelsesområde 
uafhængigt af den valgte 
indberetningskanal.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis han eller hun ikke med 
rimelighed kunne forventes at anvende 
interne indberetningskanaler på grundlag af 
indholdet af indberetningen

d) hvis han eller hun ikke med 
rimelighed kunne forventes at anvende 
interne indberetningskanaler på grundlag af 
indholdet af indberetningen samt 
overtrædelsens alvor

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis identiteten af en person, som 
foretager en anonym indberetning, 
afsløres på et senere tidspunkt, er 
vedkommende berettiget til den 
beskyttelse, der gælder i henhold til dette 
direktiv, på samme betingelser som en 
indberettende person, hvis identitet var 
kendt lige fra indberetningen eller 
offentliggørelsen fandt sted.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) åbenbart grundløse søgsmål, der 
iværksættes med det formål alvorligt at 
skræmme de indberettende personer.

(Se ændringsforslag til betragtning 33)

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Personer, som indberetter eksternt 
til kompetente myndigheder eller 
foretager en offentliggørelse i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
anses ikke for at have tilsidesat en eventuel 
tavshedspligt, som gælder i henhold til en 
kontrakt eller love og administrative 
bestemmelser, og ifalder på ingen måde 
ansvar for en sådan offentliggørelse.

4. Personer, som indberetter eller 
offentliggør oplysninger om overtrædelser 
af EU-retten, der er skadelige for 
offentlighedens interesser i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
anses ikke for at have tilsidesat en eventuel 
tavshedspligt, som gælder i henhold til en 
kontrakt eller love og administrative 
bestemmelser, og ifalder på ingen måde 
ansvar, heller ikke af strafferetlig 
karakter, for en sådan offentliggørelse.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at alle former for indberetning – uanset om de foretages 
internt eller eksternt – er omfattet af dette stykke, og at fritagelsen for ansvar først og 
fremmest henviser til det strafferetlige ansvar.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når de retlige procedurer, der er 
iværksat mod de indberettende personer, 
tydeligvis er en konsekvens af deres 
indberetninger, og der er tilstrækkelige
beviser for, at disse procedurer er 
iværksat i en useriøs, ondsindet eller 
chikanerende hensigt, pålægger den 
kompetente domstol sagsøgeren 
sanktioner for unødig trætte, bl.a. om 
nødvendigt ved at iværksætte strafferetlige 
sanktioner.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Ligeledes gælder det, at 
omdømmet for den virksomhed, der 
anklages af den indberettende person, 
skal beskyttes under hele 
indberetningsproceduren for at forhindre, 
at beskyldninger, der viser sig at være 
falske, får varige konsekvenser for den 
pågældende virksomhed.
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Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ud over at yde retshjælp til 
indberettende personer i straffesager og i 
grænseoverskridende civile retssager i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2016/1919 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/52/EF63 og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
kan medlemsstaterne indføre yderligere 
foranstaltninger i form af retlig og finansiel 
bistand og støtte til indberettende personer 
i forbindelse med retssager.

8. Ud over at yde retshjælp til 
indberettende personer i straffesager og i 
grænseoverskridende civile retssager i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2016/1919 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/52/EF63 og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
kan medlemsstaterne indføre yderligere 
foranstaltninger i form af retlig, finansiel 
og psykologisk bistand og støtte til 
indberettende personer i forbindelse med 
retssager.

__________________ __________________

63 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse 
aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område, EUT L 136 af 
24.5.2008, s. 3.)

63 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse 
aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område, EUT L 136 af 
24.5.2008, s. 3.)

Begrundelse

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender understregede allerede behovet for psykologisk 
bistand til whistleblowere i sin udtalelse om legitime foranstaltninger til beskyttelse af 
whistleblowere, der handler i offentlighedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger 
fra virksomheder og offentlige organer (2016/2224(INI)).

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner over for fysiske eller juridiske 
personer, der:

1. Medlemsstaterne indfører effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner, herunder i hensigtsmæssigt 
omfang af strafferetlig karakter, over for 
fysiske eller juridiske personer, der:



PE623.888v02-00 34/37 AD\1164532DA.docx

DA

Begrundelse

Der foreslås en mere udførlig formulering.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilsidesætter deres forpligtelse til at 
behandle identiteten af indberettende 
personer fortroligt.

d) tilsidesætter deres forpligtelse til at 
behandle identiteten af indberettende 
personer fortroligt eller træffer 
foranstaltninger, der afslører den 
indberettendes identitet i tilfælde af 
anonym rapportering.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – del B – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B Artikel 1, litra a), nr. ii) –
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme:

B Artikel 1, litra a), nr. ii) –
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse og 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme:

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Bilag I – del II – del A – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

A Artikel 1, litra a), nr. ii) –
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme: 

A Artikel 1, litra a), nr. ii) –
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse og 
bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme:

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
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Bilag I – del II – del A – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forebyggelse af hvidvaskning af 
penge og finansiering af terrorisme:

2. Bekæmpelse og bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme:
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