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ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag 1

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 trusler mod eller skade på 
offentlighedens interesser, der opstår i 
denne forbindelse. Ved at fungere som 
whistleblowere spiller de en afgørende 
rolle i at forebygge, påvise og afsløre 
uregelmæssigheder, svig, korruption og 
andre forseelser eller overtrædelser af 
lovgivningen i både den offentlige og den 
private sektor. De potentielle 
whistleblowere afskrækkes imidlertid ofte 
fra at give udtryk for deres mistanke eller 
bekymringer pga. frygt for repressalier
eller for at blive beskyldt for ulovlig 
erhvervelse, brug eller videregivelse af 
forretningshemmeligheder som anført i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/9431a. Formålet med dette 
direktiv er at skabe en atmosfære præget 
af tillid, som gør det muligt for 
whistleblowere at indberette deres 
bekymringer eller mistanker.

______________

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Beskyttelse af whistleblowere er et 
vigtigt spørgsmål for Parlamentet, som 
har vedtaget beslutning af 14. februar 
2017 om whistlebloweres rolle for 
beskyttelsen af EU's finansielle interesser 
(2016/2055(INI)) og beslutning af 24. 
oktober 2017 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 3

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

(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 
håndhævelsessystemer, hvilket kan føre til 
effektiv afsløring, efterforskning og 
retsforfølgning af overtrædelser af EU-
retten og dermed øge gennemsigtigheden 
og ansvarligheden.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) På visse politikområder kan 
overtrædelse af EU-retten forårsage 
alvorlig skade på offentlighedens 

(3) Overtrædelse af EU-retten kan
forårsage alvorlig skade på offentlighedens 
interesser, i den forstand at der skabes 
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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.

betydelige risici for velfærden i samfundet. 
Eftersom whistleblowere sædvanligvis er i 
en privilegeret position med hensyn til at 
afsløre sådanne overtrædelser og har 
modet til at rapportere og videregive 
oplysninger i forsvaret af offentlighedens 
interesser, uanset eventuelle personlige og 
faglige risici, er det nødvendigt at styrke 
håndhævelsen af EU-lovgivningen ved at 
sikre en effektiv beskyttelse af 
whistleblowere mod repressalier og indføre 
effektive, uafhængige
indberetningskanaler.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Beskyttelsen af whistleblowere i 
Den Europæiske Union er i øjeblikket 
uensartet i medlemsstaterne og varierer på 
tværs af de politiske områder. Følgerne af 
overtrædelse af EU-retten i 
grænseoverskridende omfang, der er blevet 
afsløret af whistleblowere, illustrerer, 
hvordan utilstrækkelig beskyttelse i én 
medlemsstat ikke blot har en negativ 
indvirkning på, hvordan EU's politikker 
fungerer i den pågældende medlemsstat, 
men også hvordan det kan brede sig til 
andre medlemsstater og Unionen som 
helhed.

(4) Beskyttelsen af whistleblowere i 
Den Europæiske Union er i øjeblikket 
uensartet i medlemsstaterne og Unionens 
institutioner, agenturer og organer og 
varierer også på tværs af de politiske 
områder. Følgerne af overtrædelse af EU-
retten i grænseoverskridende omfang, der 
er blevet afsløret af whistleblowere, 
illustrerer, hvordan utilstrækkelig 
beskyttelse i én medlemsstat ikke blot har 
en negativ indvirkning på, hvordan EU's 
politikker fungerer i den pågældende 
medlemsstat, men også hvordan det kan 
brede sig til andre medlemsstater og 
Unionen som helhed.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Artikel 33 i FN’s konvention om 
bekæmpelse af korruption, som Unionen 
og dens medlemsstater er part i, fastslår 
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klart behovet for passende retlige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at enhver, der i god tro og på et rimeligt 
grundlag indberetter oplysninger til de 
kompetente myndigheder om forhold 
vedrørende kriminelle handlinger 
omfattet af denne konvention, ikke 
udsættes for uberettiget behandling.

Ændringsforslag 7

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 
minimumsstandarder, der sikrer effektiv 
beskyttelse af whistleblowere ved hjælp af 
en global og fyldestgørende tilgang, finde 
anvendelse i disse retsakter og med særlig 
vægt på 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.

Ændringsforslag 8

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 9

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hver gang der vedtages en ny EU-
retsakt, hvor beskyttelse af whistleblowere 
er relevant og kan bidrage til en mere 
effektiv håndhævelse, bør det overvejes at 
ændre bilaget til nærværende direktiv for 
at lægge det ind under dets 
anvendelsesområde.

(19) Hver gang der vedtages en ny EU-
retsakt, hvor beskyttelse af whistleblowere 
er relevant og kan bidrage til en mere 
effektiv håndhævelse, bør det føjes til
bilaget til nærværende direktiv for at lægge 
det ind under dets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Dette direktiv bør ikke berøre
beskyttelsen af arbejdstagerne, når der 
rapporteres om overtrædelser af EU's 
lovgivning på det arbejdsretlige område. 
Navnlig på området for sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen kræver 
artikel 11 i rammedirektiv 89/391/EØF 
allerede, at medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagerne eller arbejdstagernes 
repræsentanter ikke må stilles ringere på 
grund af deres anmodninger eller forslag til 
arbejdsgiverne om at træffe passende 
foranstaltninger for at afbøde risici for 
arbejdstagerne og/eller fjerne enhver kilde 
til fare. Arbejdstagerne og deres 
repræsentanter har ret til at gøre de 

(20) Dette direktiv er et supplement til
beskyttelsen af arbejdstagerne, når der 
rapporteres om overtrædelser af EU's 
lovgivning på det arbejdsretlige område. 
Navnlig på området for sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen kræver 
artikel 11 i rammedirektiv 89/391/EØF 
allerede, at medlemsstaterne sikrer, at 
arbejdstagerne eller arbejdstagernes 
repræsentanter ikke må stilles ringere på 
grund af deres anmodninger eller forslag til 
arbejdsgiverne om at træffe passende 
foranstaltninger for at afbøde risici for 
arbejdstagerne og/eller fjerne enhver kilde 
til fare. Arbejdstagerne og deres 
repræsentanter har ret til at gøre de 



PE623.761v02-00 8/60 AD\1164061DA.docx

DA

kompetente nationale myndigheder 
opmærksom på problemer, hvis de 
skønner, at de foranstaltninger, der er 
truffet, og de midler, som arbejdsgiveren 
har taget, er utilstrækkelige til at garantere 
sikkerhed og sundhed.

kompetente nationale myndigheder 
opmærksom på problemer, hvis de 
skønner, at de foranstaltninger, der er 
truffet, og de midler, som arbejdsgiveren 
har taget, er utilstrækkelige til at garantere 
sikkerhed og sundhed.

Ændringsforslag 11

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, navnlig om trusler mod eller 
skade for offentlighedens interesser, 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 informationsfrihed samt 
mediefrihed og mediernes pluralisme. 

Ændringsforslag 12

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 

(24) Personer har behov for retlig 
beskyttelse i tilfælde, hvor de erhverver 
oplysninger, og de som følge af deres 
beslutning om at indberette dem risikerer 
arbejdsrelaterede eller andre repressalier 
(f.eks. for brud på tavshedspligt eller 
loyalitet eller EU-lovgivningen om 
forretningshemmeligheder). Baggrunden 
for at give dem beskyttelse er deres 
økonomiske sårbarhed over for den person, 
som de indberetter oplysninger om, eller 
som de de facto afhænger af med hensyn til 
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eller andre borgere) er der ikke behov for 
beskyttelse mod repressalier.

at have arbejde.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Effektiv håndhævelse af EU-retten 
kræver, at der ydes beskyttelse til den 
bredest mulige vifte af kategorier af 
personer, som, uanset om de er EU-borgere 
eller tredjelandsstatsborgere, qua deres 
arbejdsrelaterede aktiviteter (uanset 
karakteren af disse aktiviteter, uanset om 
de er aflønnede eller ej) har en privilegeret
adgang til oplysninger om overtrædelser, 
som det vil være i offentlighedens interesse 
at indberette, og hvor de ville kunne 
udsættes for repressalier, hvis de 
indberetter dem. Medlemsstaterne bør 
sørge for, at behovet for beskyttelse er 
fastlagt på grundlag af alle relevante 
omstændigheder og ikke alene på 
grundlag af arten af kontraktforhold, så 
det kommer til at omfatte hele rækken af
personer, der i bred forstand er tilknyttet 
den organisation, hvor overtrædelsen har 
fundet sted.

(25) Effektiv håndhævelse af EU-retten 
kræver, at der ydes beskyttelse til den 
bredest mulige vifte af kategorier af 
personer, som, uanset om de er EU-borgere 
eller tredjelandsstatsborgere, har en adgang 
til oplysninger om overtrædelser, som det 
vil være i offentlighedens interesse at 
indberette, herunder om aktiviteter 
foretaget af Unionens institutioner i og 
uden for Unionen, og hvor de ville kunne 
udsættes for repressalier, hvis de 
indberetter dem. Medlemsstaterne bør 
sørge for, at behovet for beskyttelse er 
fastlagt på grundlag af alle relevante 
omstændigheder, så det kommer til at 
omfatte alle de personer, der er tilknyttet 
indberetningen.

Ændringsforslag 14

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 
vederlag for. Der bør derfor også ydes 

(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 
vederlag for. Der bør derfor også ydes 
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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.

beskyttelse til arbejdstagere i atypiske 
ansættelsesforhold, herunder 
deltidsbeskæftigede og arbejdstagere med 
tidsbegrænsede kontrakter, praktikanter 
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 15

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. 
Sådanne kategorier af personer, herunder 
selvstændige erhvervsdrivende, der leverer 
tjenesteydelser, som selvstændige, 
kontrahenter, underleverandører og 

(27) Beskyttelse bør også udvides til at 
omfatte personer, der fremmer 
indberetningen, som f.eks. formidlere og 
undersøgende journalister, samt 
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.
Sådanne kategorier af personer, herunder 
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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.

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 16

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Effektiv beskyttelse af 
whistleblowere indebærer også beskyttelse 
af yderligere kategorier af personer, der, 
selv om de ikke er økonomisk afhængige af 
deres arbejdsrelaterede aktiviteter, alligevel 
kan blive udsat for repressalier som 
gengældelse for afsløring af overtrædelser. 
Gengældelse mod frivillige og ulønnede 
praktikanter kan tage form af, at man ikke 
længere gør brug af deres tjenester, eller at 
der gives negativ reference for fremtidig 
beskæftigelse, eller at man på anden måde 
skader deres omdømme.

(28) Effektiv beskyttelse af 
whistleblowere indebærer også beskyttelse 
af yderligere kategorier af personer, der, 
selv om de ikke er økonomisk afhængige af 
deres arbejdsrelaterede aktiviteter, alligevel 
kan blive udsat for repressalier som 
gengældelse for afsløring af overtrædelser
eller for direkte eller indirekte støtte til 
whistlebloweres indberetning. 
Gengældelse mod frivillige og ulønnede 
praktikanter kan tage form af, at man ikke 
længere gør brug af deres tjenester, eller at 
der gives negativ reference for fremtidig 
beskæftigelse, eller at man på anden måde 
skader deres omdømme. Gengældelse mod 
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efterforskere eller journalister kan tage 
form af strategiske sagsanlæg, f.eks. for 
injurier eller æreskrænkelse.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Effektiv forebyggelse af 
overtrædelser af EU-retten kræver, at 
beskyttelsen også tildeles personer, der 
giver oplysninger om mulige 
overtrædelser, som endnu ikke er blevet 
begået, men som sandsynligvis vil blive 
begået. Af samme årsag er det også 
berettiget at beskytte personer, der ikke 
kommer med positive beviser, men giver 
anledning til rimelig tvivl eller mistanke. 
Samtidig bør beskyttelse dog ikke gælde 
for indberetning af oplysninger, der 
allerede er offentliggjort eller som har 
form af ubegrundede rygter og sladder.

(30) Effektiv forebyggelse af 
overtrædelser af EU-retten kræver, at 
beskyttelsen også tildeles personer, der 
giver oplysninger om mulige 
overtrædelser, som endnu ikke er blevet 
begået, men som sandsynligvis vil blive 
begået. Af samme årsag er det også 
berettiget at beskytte personer, der ikke 
kommer med positive beviser, men giver 
anledning til rimelig tvivl eller mistanke. 
Der bør ydes beskyttelse af personer, som 
arbejder i institutioner beliggende i 
Unionen, men også personer, som 
arbejder i europæiske enheder, der er 
beliggende uden for Unionens område.
Beskyttelsen bør ligeledes gælde for 
tjenestemænd, øvrige ansatte og 
praktikanter i Unionens institutioner, 
agenturer og organer.

Ændringsforslag 18

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 

(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 
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handling eller undladelse, der forekommer 
i arbejdsrelateret kontekst, der påfører 
skade.

påfører skade.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 33

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. 
Det er derfor vigtigt at skabe et sikkert 
miljø, der giver whistleblowere og medier 
effektiv beskyttelse mod repressalier. 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. I denne 
forbindelse bør undersøgelsesjournalister, 
der anvender whistleblowere, selv nyde 
samme beskyttelse som deres 
whistleblowerkilder.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) I overensstemmelse med artikel 
22a, 22b og 22c i forordning nr. 31 
(EØF), 11 (Euratom), ("vedtægten for 
tjenestemænd")1a anmodes alle Unionens 
institutioner om at vedtage og gennemføre 
interne regler, der beskytter 
whistleblowere.

_______________

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 
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45 af 14.6.1962, s. 1385).

Ændringsforslag 21

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 
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.

(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, hvilket samtidig 
sikrer den højeste 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 
kompetente, skal være uafhængige og 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 en 
efterforskning, retsforfølgning eller sag om 
generhvervelse af midler eller andre 
passende afhjælpende foranstaltninger i 
overensstemmelse med deres mandat. Det 
er af største betydning, at de får 
tilstrækkelige budgetmidler.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Ud over kompetente myndigheder 
udpeget af medlemsstaterne er der også 
behov for at oprette et uafhængigt 
informationsindsamlings-, rådgivnings-
og henvisningsorgan på Unionsplan, som 
kan modtage indberetninger om 
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uregelmæssigheder, med tilstrækkelige 
budgetmidler, relevante kompetencer og 
kvalificerede fagfolk med henblik på at 
hjælpe interne og eksterne whistleblowere 
med at bruge de rette kanaler til at 
videregive deres oplysninger om mulige 
overtrædelser af EU-retten og samtidig 
beskytte disse whistlebloweres fortrolighed 
og tilbyde dem den støtte og vejledning, de 
har brug for. Den Europæiske 
Ombudsmand har allerede tilbudt at 
imødekomme et sådant organ.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at sikre en effektiv afsløring og 
forebyggelse af overtrædelser af EU-retten 
er det afgørende, at de relevante 
oplysninger hurtigt når frem til dem, der er 
tættest på kilden til problemet, bedst er i 
stand til at efterforske og med beføjelser til 
at afhjælpe det, hvor det er muligt. Dette 
kræver, at juridiske enheder i den private 
og den offentlige sektor indfører passende 
interne procedurer for modtagelse af og 
opfølgning på indberetninger.

(37) For at sikre en effektiv afsløring og 
forebyggelse af overtrædelser af EU-retten 
kan det være hensigtsmæssigt, hvis de 
relevante oplysninger hurtigt når frem til 
dem, der er tættest på kilden til problemet, 
bedst er i stand til at efterforske og med 
beføjelser til at afhjælpe det, hvor det er 
muligt. Dette kræver, at juridiske enheder i 
den private og den offentlige sektor 
indfører passende interne procedurer for 
modtagelse af og opfølgning på 
indberetninger.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det bør være klart, at i tilfælde af 
private juridiske enheder, der ikke har 
interne indberetningskanaler, bør 
indberettende personer kunne rapportere 
direkte eksternt til kompetente 
myndigheder, og disse personer bør nyde 
beskyttelse mod repressalier som fastsat i 
dette direktiv.

(40) Indberettende personer bør altid 
have mulighed for at rapportere direkte 
eksternt til kompetente myndigheder, og 
disse personer bør nyde beskyttelse mod 
repressalier som fastsat i dette direktiv.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Forudsat at der sikres passende 
fortrolighed om identiteten af den 
indberettende person, er det op til den 
enkelte private og offentlige juridiske 
enhed at definere den form for kanal, der 
skal etableres til indberetningen, som f.eks. 
personligt, pr. post, fysiske klagebokse, en 
telefonisk hotline eller via en online-
platform (på intranet eller internet). 
Indberetningskanalerne bør ikke være 
begrænset til metoder, som ikke garanterer, 
at der sikres passende fortrolighed om 
identiteten af indberetteren, såsom 
personlig indberetning og klagebokse.

(42) Forudsat at der sikres passende 
anonymitet eller fortrolighed om 
identiteten af den indberettende person, er 
det op til den enkelte private og offentlige 
juridiske enhed at definere den form for 
kanal, der skal etableres til indberetningen, 
som f.eks. personligt, pr. post, fysiske 
klagebokse, en telefonisk hotline eller via 
en online-platform (på intranet eller 
internet). Indberetningskanalerne bør ikke 
være begrænset til metoder, som ikke 
garanterer, at der sikres passende
anonymitet eller fortrolighed om 
identiteten af indberetteren, såsom 
personlig indberetning og klagebokse.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Tredjeparter kan også godkendes til 
at modtage indberetninger på vegne af 
private og offentlige enheder, forudsat at 
de giver passende garantier om 
uafhængighed, fortrolighed, 
databeskyttelse og tavshedspligt. Disse kan 
være eksterne 
indberetningsplatformsudbydere, eksterne 
revisorer eller advokater eller 
repræsentanter for fagforeninger.

(43) Tredjeparter kan også godkendes til 
at modtage indberetninger på vegne af 
private og offentlige enheder, forudsat at 
de giver passende garantier om 
uafhængighed, fortrolighed, 
databeskyttelse og tavshedspligt. Disse kan 
være journalister, eksterne 
indberetningsplatformsudbydere, eksterne 
revisorer eller advokater eller 
repræsentanter for fagforeninger.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Interne indberetningsprocedurer bør 
gøre det muligt for private juridiske 
enheder at modtage og undersøge 
indberetninger i fuld fortrolighed fra de 
ansatte i en virksomhed og dens 
datterselskaber eller tilknyttede 
virksomheder (koncernen), men også så 
vidt muligt fra en af gruppens ansatte og 
leverandører og enhver person, der 
erhverver oplysninger gennem hans/hendes 
arbejdsrelaterede aktiviteter med 
virksomheden og koncernen.

(44) Interne indberetningsprocedurer bør 
gøre det muligt for private og offentlige 
juridiske enheder at modtage og undersøge 
indberetninger i fuld fortrolighed, og med 
sikring af anonymitet i relevant omfang,
fra de ansatte i en virksomhed og dens 
datterselskaber eller tilknyttede 
virksomheder (koncernen), men også så 
vidt muligt fra en af gruppens ansatte og 
leverandører og enhver person, der 
erhverver oplysninger gennem hans/hendes 
arbejdsrelaterede aktiviteter med 
virksomheden og koncernen.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Hvem, der er de bedst egnede 
personer eller afdelinger i en privat juridisk 
enhed til at blive udpeget som kompetente 
til at modtage og følge op på 
indberetninger, afhænger af strukturen i 
virksomheden, men deres funktion bør 
under alle omstændigheder sikre 
uafhængighed og fravær af 
interessekonflikter. I mindre enheder 
kunne denne funktion være en dobbelt 
funktion hos en ansat i virksomheden, der 
er godt placeret til at kunne rapportere 
direkte til organisationens leder, f.eks. en 
administrerende direktør eller HR-chef, 
en juridisk chef, privatlivschef, 
finanschef, en ledende revisor eller et 
medlem af bestyrelsen.

(45) Hvem der er de bedst egnede 
personer eller afdelinger i en privat juridisk 
enhed til at blive udpeget som kompetente 
til at modtage og følge op på 
indberetninger, afhænger af strukturen i 
virksomheden, men deres funktion bør 
under alle omstændigheder sikre 
uafhængighed og fravær af 
interessekonflikter. For disse bør der være 
et civilretligt system i tilfælde af forsætlig 
forsømmelse eller grov uagtsomhed.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 47
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Personer, som overvejer at anmelde 
overtrædelser af EU-retten, bør kunne 
træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt, hvordan og hvornår de skal 
indberette overtrædelser. Private og 
offentlige enheder, der har indført interne 
indberetningsprocedurer skal fremlægge 
oplysninger om disse procedurer samt 
procedurerne for ekstern indberetning til 
relevante kompetente myndigheder. Disse 
oplysninger skal være let forståelige og 
lettilgængelige, herunder så vidt muligt 
også for andre personer end arbejdstagere, 
som kommer i kontakt med virksomheden 
gennem deres arbejdsrelaterede aktiviteter, 
f.eks. leverandører, distributører, 
leverandører og forretningspartnere. For 
eksempel kan sådanne oplysninger 
offentliggøres på et synligt sted, der er 
tilgængelig for alle disse personer, og på 
virksomhedens hjemmeside og der kan 
informeres herom på kurser og 
uddannelsesforløb om etik og integritet.

(47) Personer, som overvejer at anmelde 
overtrædelser af EU-retten, bør kunne 
træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt, hvordan og hvornår de skal 
indberette overtrædelser. Til dette formål 
bør de kunne kontakte og søge rådgivning 
hos den nationale kompetente myndighed 
og Unionens henvisningsorgan. Private og 
offentlige enheder, der har indført interne 
indberetningsprocedurer skal fremlægge 
oplysninger om disse procedurer samt 
procedurerne for ekstern indberetning til 
relevante kompetente myndigheder. De bør 
ligeledes fremlægge oplysninger om 
whistlebloweres rettigheder og navnlig om 
deres ret til offentliggørelse, som dette 
direktiv sikrer, og deres mulighed for i 
den forbindelse at henvende sig til 
civilsamfundsorganisationer, som er 
involveret i beskyttelse af whistleblowere, 
navnlig dem, der yder strategisk og 
juridisk rådgivning til whistleblowere, 
samt til journalister. Disse oplysninger 
skal være let forståelige og lettilgængelige, 
herunder så vidt muligt også for andre 
personer end arbejdstagere, som kommer i 
kontakt med virksomheden gennem deres 
arbejdsrelaterede aktiviteter, f.eks. 
leverandører, distributører, leverandører og 
forretningspartnere. For eksempel kan 
sådanne oplysninger offentliggøres på et 
synligt sted, der er tilgængelig for alle 
disse personer, og på virksomhedens 
hjemmeside og der kan informeres herom 
på kurser og uddannelsesforløb om etik og 
integritet.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Den indberettende person bør i 
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alle tilfælde holdes underrettet om, 
hvordan undersøgelsen skrider frem, og 
mindst én gang kunne modtage udkastet 
til rapport med henblik på evt. at revidere, 
kommentere og korrigere det, uden dog at 
være forpligtet til dette. Disse 
kommentarer vil blive indarbejdet og taget 
i betragtning i overvågningen af 
efterforskningen. Den indberettende 
person bør informeres om undersøgelsens 
resultat og have mulighed for at revidere 
og kommentere den endelige rapport fra 
undersøgelsen. Disse kommentarer bør 
medtages i den endelige rapport.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Manglende tillid til nytten af 
indberetning er en af de vigtigste faktorer, 
der afholder potentielle whistleblowere. 
Dette kræver en klar forpligtelse for de 
kompetente myndigheder til omhyggeligt 
at følge op på de modtagne indberetninger 
og inden for en rimelig tidshorisont at give 
feedback til de indberettende personer om 
de foranstaltninger, der påtænkes eller er 
truffet som opfølgning herpå (f.eks. 
sagslukning baseret på utilstrækkeligt 
bevismateriale eller andre grunde, 
iværksættelse af en undersøgelse og 
eventuelt dens resultater og/eller 
foranstaltninger, der er truffet for at tackle 
de rejste spørgsmål, henvisning til en 
anden myndighed, der er kompetent til at 
give opfølgning), for så vidt sådanne 
oplysninger ikke ville skade 
efterforskningen af eller de pågældende 
personers rettigheder.

(49) I tillæg til den meget reelle og 
meget rimelige frygt for gengældelse er 
manglende tillid til den nyttige virkning af 
indberetning en af de vigtigste faktorer, der 
afholder potentielle whistleblowere. Dette 
kræver en klar forpligtelse for de 
kompetente myndigheder til omhyggeligt 
at følge op på de modtagne indberetninger 
og inden for en rimelig tidshorisont at give 
feedback til de indberettende personer om 
de foranstaltninger, der påtænkes eller er 
truffet som opfølgning herpå (f.eks. 
sagslukning baseret på utilstrækkeligt 
bevismateriale eller andre grunde, 
iværksættelse af en undersøgelse og 
eventuelt dens resultater og/eller 
foranstaltninger, der er truffet for at tackle 
de rejste spørgsmål, henvisning til en 
anden myndighed, der er kompetent til at 
give opfølgning), for så vidt sådanne 
oplysninger ikke ville skade 
efterforskningen af eller de pågældende 
personers rettigheder.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Hvis dette er omhandlet i national 
ret eller EU-ret, bør de kompetente 
myndigheder henvise sager eller relevante 
oplysninger til de relevante organer, 
kontorer eller agenturer i Unionen, 
herunder for så vidt angår dette direktiv, 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) og Den Europæiske Unions 
Anklagemyndighed (EPPO), uden at dette 
berører muligheden for, at den 
indberettende person kan henvise direkte til 
sådanne organer, kontorer eller agenturer i 
Unionen.

(51) Hvis dette er omhandlet i national 
ret eller EU-ret, bør de kompetente 
myndigheder henvise sager eller relevante 
oplysninger til de relevante organer, 
kontorer eller agenturer i Unionen, 
herunder for så vidt angår dette direktiv, 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) og Den Europæiske Unions 
Anklagemyndighed (EPPO), uden at dette 
berører muligheden for, at den 
indberettende person kan henvise direkte til 
sådanne organer, kontorer eller agenturer i 
Unionen samt til Unionens 
henvisningsorgan.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende beskyttelsesprocedurer for så vidt 
angår behandling af indberetning af 
overtrædelser og til beskyttelse af 
personoplysninger om de personer, der er 
nævnt i indberetningen. Sådanne 
procedurer bør sikre, at identiteten af alle 
indberettende personer, identiteten af den 
pågældende person og tredjeparter, der 
henvises til i indberetningen (f.eks. vidner 
eller kolleger), er beskyttet i alle faser af 
proceduren. Denne forpligtelse bør ikke 
berøre nødvendigheden og 
forholdsmæssigheden af forpligtelsen til at 
videregive oplysninger, når dette er 
påkrævet i henhold til EU-retten eller 
national ret og med forbehold for passende 
beskyttelsesforanstaltninger i henhold til 
sådan lovgivning, herunder i forbindelse 

(55) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
kompetente myndigheder råder over 
passende beskyttelsesprocedurer for så vidt 
angår behandling af indberetning af 
overtrædelser og til beskyttelse af 
personoplysninger om de personer, der er 
nævnt i indberetningen. Der bør også 
indføres sådanne procedurer for Unionens 
henvisningsorgan, som bør sikre, at 
identiteten af alle indberettende personer, 
identiteten af den pågældende person og 
tredjeparter, der henvises til i 
indberetningen (f.eks. vidner eller 
kolleger), er beskyttet i alle faser af 
proceduren. Denne forpligtelse bør ikke 
berøre nødvendigheden og 
forholdsmæssigheden af forpligtelsen til at 
videregive oplysninger, når dette er 
påkrævet i henhold til EU-retten eller 
national ret og med forbehold for passende 
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med undersøgelser eller retssager eller for 
at sikre andres friheder, herunder retten til 
forsvar for den berørte person.

beskyttelsesforanstaltninger i henhold til 
sådan lovgivning, herunder i forbindelse 
med undersøgelser eller retssager eller for 
at sikre andres friheder, herunder retten til 
forsvar for den berørte person.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Det er nødvendigt, at de særlige 
medarbejdere i den kompetente myndighed 
og de medarbejdere i den kompetente 
myndighed, der får adgang til de 
oplysninger, som en indberettende person 
indgiver til den kompetente myndighed, 
overholder tavshedspligten og
fortroligheden i forbindelse med 
formidling af data både inden for og uden 
for den kompetente myndighed, herunder 
når en kompetent myndighed indleder en 
undersøgelse eller en forespørgsel eller 
efterfølgende håndhævelsesaktiviteter i 
forbindelse med indberetningen af 
overtrædelser.

(56) Det er nødvendigt, at de særlige 
medarbejdere i den kompetente myndighed 
og de medarbejdere i den kompetente 
myndighed, der får adgang til de 
oplysninger, som en indberettende person 
indgiver til den kompetente myndighed, 
overholder tavshedspligten og 
fortroligheden i forbindelse med 
formidling af data både inden for og uden 
for den kompetente myndighed, herunder 
når en kompetent myndighed indleder en 
undersøgelse eller en forespørgsel eller 
efterfølgende håndhævelsesaktiviteter i 
forbindelse med indberetningen af 
overtrædelser. Det samme gælder for 
medarbejdere i Unionens 
henvisningsorgan.

Ændringsforslag 35

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, i givet 
fald kan anvendes som dokumentation i 
forbindelse med 
håndhævelsesforanstaltninger, hvor den 
indberettendes privatlivsfred overholdes.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Beskyttelse af personoplysninger i 
indberetningen og de berørte personer er af 
afgørende betydning for at undgå urimelig 
behandling eller skade på omdømme på 
grund af videregivelse af personlige data, 
navnlig oplysninger, som afslører en given 
persons identitet. Følgelig og i 
overensstemmelse med kravene i 
forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse 
af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger (generel 
forordning om databeskyttelse, i det 
følgende også benævnt "den generelle 
forordning om databeskyttelse" eller 
GDPR), bør de kompetente myndigheder 
indføre passende 
databeskyttelsesprocedurer, der er særligt 
rettet mod beskyttelse af den indberettende 
person, den pågældende person og enhver 
tredjepart, der er nævnt i indberetningen, 
og som omfatter et sikkert system inden for 
den kompetente myndighed, som kun 
særlige medarbejdere har adgang til.

(58) Beskyttelse af personoplysninger i 
indberetningen og de berørte personer samt 
af selve indberetningen er af afgørende 
betydning for at undgå urimelig behandling 
eller skade på omdømme på grund af 
videregivelse af personlige data, navnlig 
oplysninger, som afslører en given persons 
identitet. Følgelig og i overensstemmelse 
med kravene i forordning (EU) 2016/679 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (generel forordning 
om databeskyttelse, i det følgende også 
benævnt "den generelle forordning om 
databeskyttelse" eller GDPR), bør de 
kompetente myndigheder og relevante 
organer, kontorer eller agenturer i 
Unionen samt Unionens 
henvisningsorgan indføre passende 
databeskyttelsesprocedurer, der er særligt 
rettet mod beskyttelse af den indberettende 
person, den pågældende person og enhver 
tredjepart, der er nævnt i indberetningen, 
og som omfatter et sikkert system inden for 
den kompetente myndighed, som kun 
særlige medarbejdere har adgang til.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Den regelmæssige revision af de 
kompetente myndigheders procedurer og 
udveksling af god praksis mellem dem bør 
sikre, at disse procedurer er passende og 

(59) Den regelmæssige revision af de 
kompetente myndigheders procedurer og 
udveksling af god praksis mellem dem og 
de kompetente 
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derfor tjener deres formål. civilsamfundsorganisationer bør sikre, at 
disse procedurer er passende og derfor 
tjener deres formål.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Kravet om en trinvis anvendelse af 
indberetningskanaler er som en generel 
regel nødvendigt for at sikre, at 
oplysninger kommer til de personer, som 
kan bidrage til en tidlig og effektiv 
afvikling af risici for offentlighedens 
interesser samt for at forhindre 
uberettiget omdømmetab ved 
offentliggørelse. Samtidig er nogle 
undtagelser fra dens anvendelse 
nødvendige, så den indberettende person 
kan vælge den mest hensigtsmæssige 
kommunikationskanal afhængigt af 
omstændighederne i det enkelte tilfælde. 
Desuden er det nødvendigt at beskytte 
oplysninger, under hensyntagen til 
demokratiske principper såsom 
gennemsigtighed og ansvarlighed og de 
grundlæggende rettigheder, såsom 
ytringsfrihed og mediefrihed, samtidig med 
at man skaber balance mellem 
arbejdsgivernes interesse i at lede deres 
organisationer samt beskytte deres 
interesser med den offentlige interesse i at 
blive beskyttet mod overgreb, i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
udviklet i retspraksis ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol57.

(61) Det er nødvendigt at beskytte 
oplysninger, under hensyntagen til 
demokratiske principper såsom 
gennemsigtighed og ansvarlighed og de 
grundlæggende rettigheder, såsom 
ytringsfrihed og mediefrihed, samtidig med 
at man skaber balance mellem 
arbejdsgivernes interesse i at lede deres 
organisationer samt beskytte deres 
interesser med den offentlige interesse i at 
blive beskyttet mod overgreb, i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
udviklet i retspraksis ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol57.

_________________ _________________

57 Et af kriterierne for at afgøre, om 
repressalier mod whistleblowere, der 
offentliggør oplysninger, griber ind i 
ytringsfriheden på en måde, der ikke er 
nødvendig i et demokratisk samfund, er, 
om de personer, der har udført 
offentliggørelsen, havde mulighed for 
alternative kanaler for offentliggørelsen af 

57 Et af kriterierne for at afgøre, om 
repressalier mod whistleblowere, der 
offentliggør oplysninger, griber ind i 
ytringsfriheden på en måde, der ikke er 
nødvendig i et demokratisk samfund, er, 
om de personer, der har udført 
offentliggørelsen, havde mulighed for 
alternative kanaler for offentliggørelsen af 
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oplysningerne; se f.eks. Guja mod 
Moldova [GC], nr. 14277/04, ECHR 2008.

oplysningerne; se f.eks. Guja mod 
Moldova [GC], nr. 14277/04, ECHR 2008.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Indberettende personer skal som 
regel først bruge interne kanaler og 
aflægge indberetning til deres arbejdsgiver. 
Det kan imidlertid være tilfældet, at de 
interne kanaler ikke findes (hvis der er tale 
om enheder, der ikke er forpligtet til at 
indføre sådanne kanaler i medfør af dette 
direktiv eller gældende national ret), eller 
at deres anvendelse ikke er obligatorisk 
(som det kan være tilfældet for personer, 
som ikke er i ansættelsesforhold), eller at 
de blev anvendt, men ikke fungerer korrekt 
(f.eks. at en indberetning ikke blev 
behandlet omhyggeligt eller inden for en 
rimelig tidshorisont, eller at der ikke blev 
taget skridt til at afhjælpe denne 
overtrædelse af fællesskabsretten til trods 
for de positive resultater af undersøgelsen).

(62) Indberettende personer bør først
kunne bruge interne kanaler og aflægge 
indberetning til deres arbejdsgiver. Det kan 
imidlertid være tilfældet, at de interne 
kanaler ikke findes (hvis der er tale om 
enheder, der ikke er forpligtet til at indføre 
sådanne kanaler i medfør af dette direktiv 
eller gældende national ret), eller at de blev 
anvendt, men ikke fungerer korrekt (f.eks. 
at en indberetning ikke blev behandlet 
omhyggeligt eller inden for en rimelig 
tidshorisont, eller at der ikke blev taget 
skridt til at afhjælpe denne overtrædelse af 
fællesskabsretten til trods for de positive 
resultater af undersøgelsen), eller at de 
indberettende personer frygter, at 
anvendelsen af sådanne kanaler udsætter 
dem for risiko for repressalier eller på 
anden måde hindrer indberetningen.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Betragtning 63

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 

(63) I andre tilfælde kan de interne 
kanaler ikke med rimelighed forventes at 
fungere ordentligt, f.eks. hvis de 
indberettende personer har gyldige grunde 
til at antage, at de ville blive udsat for 
repressalier i forbindelse med 
indberetningen; hvis de mener, at de 
interne kanaler er uafhængige at deres 
fortrolighed, ikke ville blive beskyttet; at 
den øverste ansvarshavende i den 
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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.

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). 
Hvis der ikke er interne kanaler til 
rådighed, eller de ikke fungerer efter 
hensigten, eller hvis indberettende 
personer vælger ikke at bruge disse 
kanaler, ydes der på samme måde 
beskyttelse til personer, der indberetter 
eksternt til kompetente myndigheder, 
Unionens henvisningsorgan og, hvor det 
er relevant, til andre organer, kontorer
eller agenturer i Unionen.

Ændringsforslag 41

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 
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, 

(65) Indberettende personer og dem, der 
fremmer indberetningen, som f.eks. 
formidlere og undersøgende journalister, 
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 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 
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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.

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 
repræsentanter for dem, der har ydet støtte 
til den indberettende person.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Når repressalier sker ustraffet og 
ikke afskrækkes, har det en hæmmende 
effekt på potentielle whistleblowere. Et 
klart forbud mod repressalier i 
lovgivningen har en vigtig afskrækkende 
virkning, som styrkes yderligere gennem 
bestemmelser om personligt 
erstatningsansvar og sanktioner for 
gerningsmændene til eventuelle 
repressalier.

(66) Når repressalier sker ustraffet og 
ikke afskrækkes, har det en hæmmende 
effekt på potentielle whistleblowere. Et 
klart forbud mod repressalier i 
lovgivningen har en vigtig afskrækkende 
virkning, som må styrkes gennem 
bestemmelser om personligt 
erstatningsansvar og sanktioner for 
gerningsmændene til eventuelle
repressalier samt for de personer i 
ledende stillinger, der fremmer og/eller 
ignorerer sådanne repressalier.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Potentielle whistleblowere, der ikke 
er sikre på, hvordan man indberetter, eller 

(67) Potentielle whistleblowere, der ikke 
er sikre på, hvordan man indberetter, eller 
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om de vil blive beskyttet i sidste ende, kan 
blive afskrækket fra at indberette. 
Medlemsstaterne bør sikre, at de relevante 
oplysninger gives på en brugervenlig måde 
og er let tilgængelige for offentligheden. 
Gratis individuel, upartisk og fortrolig 
rådgivning bør være tilgængelig, f.eks. om, 
hvorvidt de pågældende oplysninger er 
omfattet af de gældende regler om 
beskyttelse af whistleblowere, hvilken 
indberetningskanal der bedst kan anvendes, 
og hvilke alternative procedurer der er 
tilgængelige, hvis de ikke er dækket af de 
gældende regler ("vejvisning"). Adgang til 
sådan rådgivning kan bidrage til at sikre, at 
indberetning sker via passende kanaler på 
en ansvarlig måde, og at overtrædelser og 
uregelmæssigheder opdages rettidigt eller 
endog forhindres.

om de vil blive beskyttet i sidste ende, kan 
blive afskrækket fra at indberette. 
Medlemsstaterne og de relevante organer, 
kontorer og agenturer i Unionen samt 
Unionens henvisningsorgan bør sikre, at 
de relevante oplysninger gives på en 
brugervenlig måde og er let tilgængelige 
for offentligheden, og understøtte arbejdet 
hos civilsamfundsorganisationer, der 
tilvejebringer disse oplysninger. Gratis 
individuel, upartisk og fortrolig rådgivning 
bør være tilgængelig, f.eks. om, hvorvidt 
de pågældende oplysninger er omfattet af 
de gældende regler om beskyttelse af 
whistleblowere, hvilken indberetningskanal 
der bedst kan anvendes, og hvilke 
alternative procedurer der er tilgængelige, 
hvis de ikke er dækket af de gældende 
regler ("vejvisning"). Anonym adgang til 
sådan rådgivning kan bidrage til at sikre, at 
indberetning sker via passende sikre og 
fortrolige kanaler, og at overtrædelser og 
uregelmæssigheder opdages rettidigt eller 
endog forhindres.

Ændringsforslag 44

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 
national ret.

(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 
personer 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 
national ret.
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Repressalierne vil sandsynligvis 
blive præsenteret som begrundet af andre 
grunde end selve indberetningen, og det 
kan være meget vanskeligt for den 
indberettende person at bevise 
sammenhængen mellem de to, mens de, 
der begår repressalierne kan have større 
beføjelser og ressourcer til at dokumentere 
de trufne foranstaltninger og begrundelsen. 
Når den indberettende person påviser 
umiddelbart, at han/hun har udført en 
indberetning eller fremlæggelse af 
oplysninger i overensstemmelse med dette 
direktiv og som følge deraf har lidt skade, 
bør bevisbyrden overgå til den person, der 
udførte den skadelige handling, og denne 
skal godtgøre, at de trufne foranstaltninger 
ikke havde nogen forbindelse til 
indberetningen eller offentliggørelsen.

(70) Repressalierne vil sandsynligvis 
blive præsenteret som begrundet af andre 
grunde end selve indberetningen eller 
offentliggørelsen, og det kan være meget 
vanskeligt for den indberettende person at 
bevise sammenhængen mellem de to, mens 
de, der begår repressalierne kan have større 
beføjelser og ressourcer til at dokumentere 
de trufne foranstaltninger og begrundelsen. 
Når den indberettende person påviser 
umiddelbart, at han/hun har udført en 
indberetning eller fremlæggelse af 
oplysninger i overensstemmelse med dette 
direktiv og som følge deraf har lidt skade, 
bør bevisbyrden overgå til den person, der 
udførte den skadelige handling, og denne 
skal godtgøre, at de trufne foranstaltninger 
ikke havde nogen forbindelse til 
indberetningen eller offentliggørelsen.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Foranstaltninger, der træffes mod 
den indberettende person uden for 
arbejdsrelateret kontekst via retssager, 
f.eks. i relation til injurier, krænkelse af 
ophavsret, forretningshemmeligheder, 
tavshedspligt og beskyttelse af 
personoplysninger, kan også udgøre en 
alvorlig hindring for whistleblowing. 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 fritager indberettende 
personer fra civilretlige søgsmål i tilfælde 
af foranstaltninger, procedurer og 
retsmidler, der er omhandlet heri, hvis 
den påståede erhvervelse, brug eller 
videregivelse af 

(74) Foranstaltninger, der træffes mod 
den indberettende person uden for 
arbejdsrelateret kontekst via retssager, 
f.eks. i relation til injurier, krænkelse af 
ophavsret, forretningshemmeligheder, 
tavshedspligt og beskyttelse af 
personoplysninger, kan også udgøre en 
alvorlig hindring for whistleblowing. 
Beskyttelsen af whistleblowere, som dette 
direktiv sikrer, bør have forrang for 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/94358, og derfor bør 
whistleblowere, som opfylder kravene i 
dette direktiv, fritages for civilretlige 
søgsmål i tilfælde af foranstaltninger, 
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forretningshemmeligheden fandt sted for 
at afdække forseelser, uregelmæssigheder 
eller ulovlige aktiviteter, og hvis sagsøgte 
handlede med henblik på at beskytte de 
almene offentlige interesser. Også i andre 
sager bør de indberettende personer kunne 
regne med at udføre en indberetning eller 
fremlæggelse af oplysninger i 
overensstemmelse med dette direktiv som 
et forsvar. I sådanne tilfælde skal den 
person, der indleder sagens behandling bør 
bære byrden for at bevise en hensigt hos 
den indberettende person til at overtræde 
loven.

procedurer og retsmidler, der er 
omhandlet i direktiv (EU) 2016/943. Også 
i andre sager bør de indberettende personer 
kunne regne med at udføre en indberetning 
eller fremlæggelse af oplysninger i 
overensstemmelse med dette direktiv som 
et forsvar. I sådanne tilfælde skal den 
person, der indleder sagens behandling bør 
bære byrden for at bevise en hensigt hos 
den indberettende person til at overtræde 
loven.

__________________ __________________

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/943 af 8. juni 2016 om 
beskyttelse af fortrolig knowhow og 
fortrolige forretningsoplysninger 
(forretningshemmeligheder) mod ulovlig 
erhvervelse, brug og videregivelse (EUT L 
157 af 15.6.2016, s. 1).

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) En betydelig omkostning for 
indberettende personer mod 
gengældelsesforanstaltninger mod dem i 
retssager kan være de relevante juridiske 
omkostninger. Selv om de kan inddrive 
disse gebyrer ved afslutningen af 
retsforfølgningen, vil de måske ikke være i 
stand til at dække dem direkte, især hvis de 
er arbejdsløse og sortlistede. Bistand ved 
strafferetlig retsforfølgning navnlig i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/191959 og mere generelt hjælp 
til dem, der er i alvorlige finansielle 
vanskeligheder, vil være afgørende i visse 
tilfælde med henblik på en effektiv 
håndhævelse af deres ret til beskyttelse.

(75) En betydelig omkostning for 
indberettende personer mod 
gengældelsesforanstaltninger mod dem i 
retssager kan være de relevante juridiske 
omkostninger. Selv om de kan inddrive 
disse gebyrer ved afslutningen af 
retsforfølgningen, vil de måske ikke være i 
stand til at dække dem direkte, især hvis de 
er arbejdsløse og sortlistede. Bistand ved 
strafferetlig retsforfølgning navnlig i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/191959 og mere generelt hjælp 
til dem, der er i alvorlige finansielle 
vanskeligheder, er afgørende med henblik 
på en effektiv håndhævelse af deres ret til 
beskyttelse.
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__________________ __________________

59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om 
retshjælp til mistænkte og tiltalte i 
straffesager og til eftersøgte i sager 
angående europæiske arrestordrer (EUT L 
297 af 4.11.2016, s. 1).

59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/1919 af 26. oktober 2016 om 
retshjælp til mistænkte og tiltalte i 
straffesager og til eftersøgte i sager 
angående europæiske arrestordrer (EUT L 
297 af 4.11.2016, s. 1).

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Sanktioner er nødvendige for at 
sikre effektiviteten af reglerne om 
beskyttelse af whistleblowere. Sanktioner 
mod dem, der udfører repressalier eller 
andre skadelige handlinger mod den 
indberettende person, kan afskrække mod 
sådanne fremtidige handlinger. Sanktioner 
mod personer, der udfører en 
indberetning eller offentliggørelse, som er 
dokumenteret at være bevidst falsk, er 
nødvendig for at afskrække mod 
ondsindet indberetning og for at bevare 
troværdigheden af systemet. Sådanne 
sanktioner, der er forholdsmæssigt 
tilpassede, bør sikre, at de ikke har en 
afskrækkende virkning på potentielle 
whistleblowere.

(78) Sanktioner er nødvendige for at 
sikre effektiviteten af reglerne om 
beskyttelse af whistleblowere. Sanktioner 
mod dem, der udfører repressalier eller 
andre skadelige handlinger mod den 
indberettende person, kan afskrække mod 
sådanne fremtidige handlinger.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Betragtning 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84) Målet for dette direktiv, nemlig at 
styrke håndhævelsen i visse politiske 
områder og retsakter, hvor overtrædelser 
af EU-retten kan forårsage alvorlig skade 
på offentlighedens interesser gennem en 
effektiv beskyttelse af whistleblowere, kan 
dette ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, hvis de handler alene 

(84) Målet for dette direktiv, nemlig at 
styrke håndhævelsen, hvor overtrædelser af 
EU-retten kan forårsage alvorlig skade på 
offentlighedens interesser gennem en 
effektiv beskyttelse af whistleblowere, kan 
dette ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, hvis de handler alene 
eller på ukoordineret vis, men kan bedre 
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eller på ukoordineret vis, men kan bedre 
nås ved handling på EU-plan ved at 
fastsætte minimumsstandarder for 
harmonisering af bestemmelserne om 
beskyttelse af whistleblowere. Desuden 
kan kun en indsats på EU-plan sikre 
sammenhæng og tilpasse de eksisterende 
EU-regler til beskyttelse af whistleblowere. 
Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

nås ved handling på EU-plan ved at 
fastsætte minimumsstandarder for 
harmonisering af bestemmelserne om 
beskyttelse af whistleblowere. Desuden 
kan kun en indsats på EU-plan sikre 
sammenhæng og tilpasse de eksisterende 
EU-regler til beskyttelse af whistleblowere. 
Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag 50

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 
håndhævelsen af EU's lovgivning og 
politikker fastsættes der i dette direktiv 
fælles minimumsstandarder for beskyttelse 
af personer, der indberetter, samt for dem, 
der fremmer indberetningen, som f.eks. 
formidlere og undersøgende journalister,
følgende ulovlige aktiviteter eller 
retsmisbrug:

Ændringsforslag 51

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, 
forebyggelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme, korruption og 
organiseret kriminalitet

Ændringsforslag 52
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) folkesundheden viii) folkesundheden eller den offentlige 
sikkerhed

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xa) ansættelses- og arbejdsvilkår

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. x b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xb) skattesvig, skatteunddragelse og 
skatteoptimering

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. x c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xc) krænkelser af 
menneskerettighederne eller af de 
rettigheder, der er nedfældet i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag 56

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 

d) overtrædelser relateret til det indre 
marked som omhandlet i artikel 26, stk. 2 i 
TEUF, især for så vidt angår handlinger, 
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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.

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

Ændringsforslag 57

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 effektiv end den, som 
garanteres i dette direktiv.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personer, der har status som 
arbejdstager som omhandlet i artikel 45 i 
TEUF.

a) personer, der har status som 
arbejdstager eller tidligere arbejdstager 
som omhandlet i artikel 45 i TEUF

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Dette direktiv gælder også Den 
Europæiske Unions ansatte som defineret 
i EU-personalevedtægten.



PE623.761v02-00 34/60 AD\1164061DA.docx

DA

Ændringsforslag 60

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, og også 
indberettende personer, hvis 
ansættelsesforhold er ophørt.

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder også 
anvendelse på dem, der fremmer 
indberetningen, såsom formidlere og 
undersøgende journalister.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv gælder også fysiske 
og juridiske personer, der har forbindelse 
til en indberettende person, hvis de kan 
sandsynliggøre, at de har lidt skade på 
grund af forbindelsen til en indberettende 
person.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Dette direktiv finder også 
anvendelse på fysiske og juridiske 
personer, der kan sandsynliggøre, at de 
har lidt skade, fordi de mentes at være 
indberettende personer eller tilknyttede 
personer.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "indberetning": tilvejebringelse af 
oplysninger vedrørende en overtrædelse, 
som har fundet sted eller kan ventes at ville 
finde sted i den organisation, hvor den 
indberettende person arbejder eller har 
arbejdet, eller en anden organisation, som 
han eller hun er eller var i kontakt med 
via sit arbejde.

5) "indberetning": tilvejebringelse af 
oplysninger vedrørende en overtrædelse, 
som har fundet sted eller kan ventes at ville 
finde sted

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "indberettende person": en fysisk 
eller juridisk person, der indberetter eller 
offentliggør oplysninger om overtrædelser, 
der er erhvervet i forbindelse med hans 
eller hendes arbejdsrelaterede aktiviteter.

9) "indberettende person": en fysisk 
eller juridisk person, der indberetter eller 
offentliggør oplysninger om overtrædelser

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "arbejdsrelateret sammenhæng": 
nuværende eller tidligere arbejde i den 
private eller den offentlige sektor, uanset 
dette arbejdes art, hvor personer kan opnå 

10) "arbejdsrelateret sammenhæng": 
nuværende eller tidligere arbejde i den 
private eller den offentlige sektor, uanset 
dette arbejdes art, hvor personer kan opnå 
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oplysninger om overtrædelser, og hvor 
disse personer kan udsættes for 
repressalier, hvis de indberetter dem.

oplysninger om overtrædelser

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "berørt person": en fysisk eller 
juridisk person, der angives i 
indberetningen som ophavsmand til 
overtrædelsen, eller som har en tilknytning 
hertil. .

11) "berørt person": en fysisk eller 
juridisk person, der angives i 
indberetningen som ophavsmand til 
overtrædelsen, eller som har eller har haft 
en tilknytning hertil.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12

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, som 
forårsager eller kan forårsage uberettigede 
ulemper for den indberettende person, 
hans eller hendes kolleger, pårørende og 
for personer, der fremmer 
indberetningen, som f.eks. formidlere og 
undersøgende journalister, også efter 
ansættelsesforholdets ophør

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "kompetent myndighed": enhver 
national myndighed, der har ret til at 
modtage indberetninger i 
overensstemmelse med kapitel III og som 
er blevet udpeget til at varetage de 

14) "kompetent myndighed": enhver 
myndighed, der har ret til at modtage 
indberetninger i overensstemmelse med 
kapitel III og som er blevet udpeget til at 
varetage de opgaver, der er omhandlet i 
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opgaver, der er omhandlet i dette direktiv, 
navnlig for så vidt angår opfølgningen på 
indberetninger.

dette direktiv, navnlig for så vidt angår 
opfølgningen på indberetninger.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a) "Unionens henvisningsorgan": et 
uafhængigt europæisk 
informationsindsamlings-, rådgivning- og 
henvisningsorgan, som kan modtage 
indberetninger i overensstemmelse med 
kapitel III og hjælpe interne og eksterne 
whistleblowere med at bruge de rette 
kanaler til at indberette og videregive 
deres oplysninger om mulige 
overtrædelser af EU-retten og samtidig 
beskytte disse whistlebloweres fortrolighed 
og tilbyde dem den støtte og vejledning, de 
har brug for.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personer i den private og i den offentlige 
sektor fastlægger interne kanaler og 
procedurer for indberetning af og 
opfølgning på indberetninger, efter samråd 
med arbejdsmarkedets parter, hvis det er 
relevant.

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personer i den private og i den offentlige 
sektor fastlægger interne kanaler og 
procedurer for indberetning af og 
opfølgning på indberetninger og for 
beskyttelse af indberettende personer, 
efter samråd med arbejdsmarkedets parter
og civilsamfundsorganisationer. Som 
fastlagt i artikel 22a, 22b og 22c i 
forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom) 
finder forpligtelsen til at oprette kanaler 
og procedurer for indberetning og 
opfølgning på indberetninger også 
anvendelse på EU's institutioner, 
agenturer og organer.
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sådanne kanaler og procedurer skal 
give mulighed for indberetninger, der 
foretages af ansatte i virksomheden. De 
kan give mulighed for indberetninger fra 
andre personer, som er i kontakt med den 
enhed, der i forbindelse med deres 
arbejdsrelaterede aktiviteter som 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), c) og 
d), men anvendelsen af interne kanaler til 
brug for indberetning skal ikke være 
obligatorisk for disse kategorier af 
personer.

2. Sådanne kanaler og procedurer skal 
give mulighed for indberetninger, der 
foretages af ansatte i virksomheden. De 
skal give mulighed for indberetninger fra 
andre personer, som er i kontakt med 
enheden i forbindelse med deres 
arbejdsrelaterede aktiviteter som 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), c) og 
d).

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) private juridiske enheder uanset 
størrelse, som udfører aktiviteter, der 
sandsynligvis udgør en fare for miljøet 
eller den offentlige sundhed.

Ændringsforslag 74

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:

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) EU-institutioner, -agenturer og -
organer.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kanaler til modtagelse af 
indberetninger, som er udformet, oprettet 
og anvendes således, at de sikrer 
fortroligheden af den indberettende persons 
identitet samt forhindrer uautoriserede 
medarbejderes adgang

a) uafhængige kanaler til modtagelse 
af indberetninger, som er udformet, 
oprettet og anvendes således, at de sikrer 
fortroligheden af den indberettende persons 
identitet samt forhindrer uautoriserede 
personers adgang

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udpegningen af en person eller 
afdeling, der er kompetent til at følge op på 
indberetninger

b) udpegningen af en særligt 
uddannet person eller afdeling, der er 
kompetent til at følge op på indberetninger

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klare og lettilgængelige oplysninger 
om de procedurer og oplysninger om, 
hvordan og på hvilke betingelser der kan 
foretages indberetninger eksternt til 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 13, stk. 2, og, hvor det er relevant, 
organer, kontorer eller agenturer.

e) klare og lettilgængelige oplysninger 
om de procedurer og oplysninger om, 
hvordan og på hvilke betingelser der kan 
foretages indberetninger eksternt til 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 13, stk. 2, og, hvor det er relevant, 
organer, kontorer eller agenturer samt 
Unionens henvisningsorgan.

Ændringsforslag 79
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) øjeblikkelig bekræftelse af 
skriftlige indberetninger til den 
postadresse eller e-mailadresse, som den 
indberettende person har angivet

Ændringsforslag 80

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skriftlige indberetninger i 
elektronisk format eller papirformat 
og/eller mundtlig indberetning gennem 
telefonforbindelser, med eventuel 
optagelse

a) skriftlige indberetninger i 
elektronisk format eller papirformat 
og/eller mundtlig indberetning gennem 
telefonforbindelser, med eventuel 
optagelse; hvis telefonsamtalen optages, 
kræves forudgående samtykke fra den 
indberettende person

Ændringsforslag 81

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; hvis den indberettende 
person anmoder om det, kan denne 
ledsages af en fagforeningsrepræsentant, 
en repræsentant for civilsamfundet eller 
sin advokat.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer beskyttelse 
af indberetninger til en anden 
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arbejdsgiver end vedkommendes direkte 
arbejdsgiver, hvis flere organisationer 
eller arbejdsgivere er involveret, og 
arbejdstageren med rimelighed kan 
antage, at oplysningerne udelukkende 
eller hovedsageligt vedrører den 
pågældende person eller organisation, 
eller der er tale om et anliggende, som den 
pågældende person eller organisation har 
det juridiske ansvar for. En sådan 
offentliggørelse betragtes som en intern 
indberetning.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der er kompetente til at
modtage og håndtere indberetninger.

1. Medlemsstaterne udpeger eller 
etablerer de myndigheder, der er 
kompetente til at modtage og håndtere 
indberetninger.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) yder rådgivning og juridisk bistand 
til indberettende personer og dem, der 
fremmer indberetningen, som f.eks. 
formidlere og undersøgende journalister

Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) giver feedback til den indberettende 
person om opfølgning på indberetningen 
inden for en rimelig frist, der ikke 
overstiger tre måneder, eller seks måneder

b) bekræfter modtagelse af 
indberetningen inden for fem 
arbejdsdage, giver feedback til den 
indberettende person om opfølgning på 
indberetningen inden for en rimelig frist, 
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i behørigt begrundede tilfælde der ikke overstiger to måneder

Ændringsforslag 86

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, og at den indberettende person 
underrettes herom. Medlemsstaterne skal 
sikre, at de kompetente myndigheder, der 
modtager indberetninger, som de ikke har 
kompetence til at behandle, har klare 
procedurer for håndteringen af alle 
offentliggjorte oplysninger sikkert og 
under behørig hensyntagen til 
fortroligheden.

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Unionens henvisningsorgan

1. Kommissionen opretter en 
uafhængig europæisk myndighed med 
ansvar for at modtage og behandle 
indberetninger på EU-plan og for at 
garantere beskyttelse af whistleblowere. 
Den pågældende myndighed benævnes 
Unionens henvisningsorgan og tilknyttes 
Den Europæiske Ombudsmands kontor.

2. Unionens henvisningsorgan kan 
rådspørges direkte af:

a) ansatte i EU og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, som indberetter 
oplysninger om overtrædelser, og dem, 
der fremmer indberetningen for disse 
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ansatte, som f.eks. formidlere og 
undersøgende journalister

b) personer, der indberetter 
oplysninger om overtrædelser, der 
involverer EU-institutionernes agenturer 
eller organer, samt dem, der fremmer 
indberetningen for disse personer, som 
f.eks. formidlere og undersøgende 
journalister

c) kompetente myndigheder.

3. Unionens henvisningsorgan:

a) yder rådgivning og juridisk 
bistand til indberettende personer og dem, 
der fremmer indberetningen, som f.eks. 
formidlere og undersøgende journalister

b) etablerer en uafhængig, 
selvstændig, sikker og fortrolig 
indberetningskanal til modtagelse og 
behandling af oplysninger fra de 
indberettende personer

c) giver feedback til de indberettende 
personer om opfølgning på 
indberetningen inden for en rimelig frist, 
der ikke overstiger tre måneder, eller seks 
måneder i behørigt begrundede tilfælde

d) fremsender de oplysninger, der er 
indeholdt i indberetningen til de 
kompetente organer, kontorer eller 
agenturer i Unionen, hvor det er relevant, 
til yderligere undersøgelse, hvor dette er 
muligt efter EU-retten.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de sikrer gratis og uafhængig 
rådgivning og juridisk bistand for 
indberettende personer og formidlere.

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
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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
ledsaget af en fagforeningsrepræsentant, 
en repræsentant for civilsamfundet eller 
vedkommendes juridiske repræsentant, 
hvis den indberettende person anmoder 
om dette.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal fastlægge 
procedurer for at sikre, at hvis en 
indberetning, der oprindeligt var rettet til 
en person, der ikke har været udpeget som 
ansvarlig for at håndtere indberetninger, 
skal denne person afholdes fra at 
videregive oplysninger, der kan identificere 
den indberettende eller den berørte person.

4. Medlemsstaterne og Unionens 
organer skal fastlægge procedurer for at 
sikre, at hvis en indberetning, der 
oprindeligt var rettet til en person, der ikke 
har været udpeget som ansvarlig for at 
håndtere indberetninger, skal denne person 
afholdes fra at videregive oplysninger, der 
kan identificere den indberettende eller den 
berørte person.

Ændringsforslag 91

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 og Kommissionen 
sikrer, at de kompetente myndigheder og 
Unionens henvisningsorgan har et 
tilstrækkeligt antal kompetente særlige 
medarbejdere til at håndtere 
indberetninger. Særlige medarbejdere skal 
modtage specifik uddannelse i håndtering 
af indberetninger.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at give interesserede parter 
oplysninger om procedurerne for 
indberetning

a) at give interesserede parter 
oplysninger om procedurerne for 
indberetning og om den beskyttelse, som 
vedkommende er berettiget til i henhold til 
dette direktiv

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at opretholde kontakten med den 
indberettende person for at informere den 
indberettende person om forløbet og 
resultatet af undersøgelsen.

c) at opretholde kontakten med den 
indberettende person og, når det er 
relevant, dem, der fremmer 
indberetningen, som f.eks. formidlere og 
undersøgende journalister, for at 
informere dem om forløbet og resultatet af 
undersøgelsen.

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en rimelig frist, der ikke overstiger 
tre måneder, eller seks måneder i behørigt 
begrundede tilfælde, for at give feedback 
til den indberettende person om opfølgning 
på indberetningen og arten og indholdet af 
denne feedback

b) en rimelig frist, der ikke overstiger 
tre måneder, eller seks måneder i behørigt 
begrundede tilfælde, for at give feedback 
til den indberettende person og, når det er 
relevant, til dem, der fremmer 
indberetningen, som f.eks. formidlere og 
undersøgende journalister, om opfølgning 
på indberetningen og arten og indholdet af 
denne feedback

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 



PE623.761v02-00 46/60 AD\1164061DA.docx

DA

myndigheder offentliggør mindst følgende 
oplysninger på deres websteder i et særskilt 
og let tilgængeligt afsnit:

at de kompetente myndigheder og 
Unionens henvisningsorgan offentliggør 
mindst følgende oplysninger på deres 
websteder i et særskilt og let tilgængeligt 
afsnit:

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder registrerer alle de 
indberetninger, der er modtaget.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at de kompetente myndigheder og 
Unionens henvisningsorgan registrerer 
alle de indberetninger, der er modtaget.

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal 
straks anerkende modtagelsen af skriftlige 
indberetninger til den postadresse eller e-
mailadresse, som den indberettende person 
har angivet, medmindre den indberettende 
person udtrykkeligt har frabedt sig dette , 
eller hvis den kompetente myndighed har 
rimelig grund til at tro, at bekræftelsen af 
modtagelsen af en skriftlig indberetning 
ville bringe beskyttelsen af den 
indberettende persons identitet i fare.

2. De kompetente myndigheder og 
Unionens henvisningsorgan skal straks 
anerkende modtagelsen af skriftlige 
indberetninger til den postadresse eller e-
mailadresse, som den indberettende person 
har angivet, medmindre den indberettende 
person udtrykkeligt har frabedt sig dette, 
eller hvis den kompetente myndighed eller 
Unionens henvisningsorgan har rimelig 
grund til at tro, at bekræftelsen af 
modtagelsen af en skriftlig indberetning 
ville bringe beskyttelsen af den 
indberettende persons identitet i fare.

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en telefonlinje med optagelse bruges 
til indberetning, under forudsætning af 
samtykke fra den indberettende person, har 

Hvis en telefonlinje med optagelse bruges 
til indberetning, under forudsætning af 
samtykke fra den indberettende person, og 
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den kompetente myndighed ret til at 
dokumentere den mundtlige indberetning 
på en af følgende måder:

på betingelse af at den nødvendige 
fortrolighed opretholdes, har den 
kompetente myndighed og Unionens 
henvisningsorgan ret til at dokumentere 
den mundtlige indberetning på en af 
følgende måder:

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en ikke-optaget telefonlinje 
anvendes til indberetning, har den 
kompetente myndighed ret til at 
dokumentere den mundtlige indberetning i 
form af en nøjagtig gengivelse af samtalen 
udarbejdet af de særlige medarbejdere. Den 
kompetente myndighed skal give den 
indberettende person mulighed for at 
kontrollere, rette og acceptere gengivelsen 
af samtalen ved at underskrive den.

4. Hvis en ikke-optaget telefonlinje 
anvendes til indberetning, har den 
kompetente myndighed eller Unionens 
henvisningsorgan ret til at dokumentere 
den mundtlige indberetning i form af en 
nøjagtig gengivelse af samtalen udarbejdet 
af de særlige medarbejdere. Den 
kompetente myndighed skal give den 
indberettende person mulighed for at 
kontrollere, rette og acceptere gengivelsen 
af samtalen ved at underskrive den.

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en person anmoder om et møde med 
de særlige medarbejdere i den kompetente 
myndighed med henblik på indberetning i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, 
litra c), skal den kompetente myndighed
sikre efter samtykke fra den indberettende 
person, at et fuldstændigt og nøjagtigt 
referat af mødet opbevares i varig og 
tilgængelig form. De kompetente 
myndigheder har ret til at dokumentere 
referater af mødet på en af følgende måder:

Hvis en person anmoder om et møde med 
de særlige medarbejdere i den kompetente 
myndighed eller Unionens 
henvisningsorgan med henblik på 
indberetning i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 2, litra c), skal de kompetente 
myndigheder og Unionens 
henvisningsorgan sikre efter samtykke fra 
den indberettende person, at et 
fuldstændigt og nøjagtigt referat af mødet 
opbevares i varig og tilgængelig form. De 
kompetente myndigheder har ret til at 
dokumentere referater af mødet på en af 
følgende måder:
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Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed skal give den 
indberettende person mulighed for at 
kontrollere, rette og acceptere referatet af 
mødet ved at underskrive det.

Den kompetente myndighed og Unionens 
henvisningsorgan skal give den 
indberettende person mulighed for at 
kontrollere, rette og acceptere referatet af 
mødet ved at underskrive det.

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheders gennemgang 
af procedurerne

De kompetente myndigheders og 
Unionens henvisningsorgans gennemgang 
af procedurerne

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder gennemgår deres procedurer 
for modtagelse af indberetninger og 
opfølgningen herpå med jævne mellemrum 
og mindst én gang hvert andet år. Når de 
kompetente myndigheder gennemgår 
sådanne procedurer, skal de tage 
udgangspunkt i deres erfaring og andre 
kompetente myndigheders erfaring og 
tilpasse deres procedurer i 
overensstemmelse hermed.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder gennemgår deres procedurer 
for modtagelse af indberetninger og 
opfølgningen herpå med jævne mellemrum 
og mindst én gang hvert andet år. Når de 
kompetente myndigheder gennemgår 
sådanne procedurer, skal de tage 
udgangspunkt i deres erfaring og andre 
kompetente myndigheders erfaring og 
tilpasse deres procedurer i 
overensstemmelse hermed. På samme 
måde skal Kommissionen regelmæssigt og 
mindst én gang hvert andet år undersøge, 
hvorledes Unionens henvisningsorgan 
fungerer.
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Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelser for beskyttelse af den 
indberettende person

Betingelser for beskyttelse af den 
indberettende person og af dem, der 
fremmer indberetningen

Ændringsforslag 105

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 eller en 
person, der fremmer indberetning, 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 106

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En person, der indberetter 
eksternt, er berettiget til beskyttelse efter 
reglerne i dette direktiv, hvis en af 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) hvis han eller hun først 
indberettede internt, men ingen passende 
foranstaltninger blev truffet som reaktion 
på indberetningen inden for en rimelig 
frist som omhandlet i artikel 5

b) hvis interne indberetningskanaler 
ikke var tilgængelige for den 
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indberettende person eller den 
indberettende person ikke med rimelighed 
kunne forventes at have kendskab til , at 
der findes sådanne kanaler

c) hvis anvendelsen af interne 
indberetningskanaler ikke var 
obligatorisk for den indberettende person, 
jf. artikel 4, stk. 2

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

e) hvis han eller hun havde rimelig 
grund til at antage, at brugen af interne 
indberetningskanaler kunne være til 
skade for effektiviteten af den 
efterforskning, som de kompetente 
myndigheder foretager

f) hvis han eller hun havde ret til at 
indberette direkte gennem de eksterne 
indberetningskanaler til en kompetent 
myndighed i henhold til de EU-retlige 
regler.

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En person, der indberetter til 
relevante organer, kontorer eller agenturer i 
Unionen i tilfælde af overtrædelser, der 
falder ind under dette direktivs 
anvendelsesområde, er omfattet af den 
beskyttelse, som er fastsat i dette direktiv, 
under samme vilkår som en person, der 
indberettede eksternt i overensstemmelse 
med betingelserne i stk. 2.

3. En person, der indberetter til 
relevante organer, kontorer eller agenturer i 
Unionen eller til Unionens 
henvisningsorgan i tilfælde af 
overtrædelser, der falder ind under dette 
direktivs anvendelsesområde, er omfattet af 
den beskyttelse, som er fastsat i dette 
direktiv, under samme vilkår som en 
person, der indberettede eksternt i 
overensstemmelse med betingelserne i stk. 
1.

Ændringsforslag 108
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En person, som indberetter eller 
giver anonyme oplysninger, og som 
efterfølgende er blevet identificeret, er 
kvalificeret til beskyttelse som fastlagt i 
dette direktiv på samme betingelser som 
en person, der har identificeret sig selv i 
forbindelse med indberetning eller 
afgivelse af oplysninger.

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbud mod repressalier mod den 
indberettende person

Forbud mod repressalier mod den 
indberettende person og dem, der fremmer 
indberetningen

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at forbyde enhver form 
for repressalier, hvad enten det er direkte 
eller indirekte, mod indberettende 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 13, herunder især i form af:

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer 
de nødvendige foranstaltninger til at 
forbyde enhver form for repressalier, hvad 
enten det er direkte eller indirekte, mod 
indberettende personer, deres pårørende 
og dem, der fremmer indberetningen, som 
f.eks. formidlere og undersøgende 
journalister, der opfylder betingelserne i 
artikel 13, herunder især i form af:

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 14a

Forpligtelse til at behandle identiteten af 
indberettende personer fortroligt

1. Den indberettende persons 
identitet må ikke afsløres uden 
vedkommendes udtrykkelige samtykke.
Det omfatter information, som vil kunne 
anvendes til at afsløre identiteten af den 
indberettende person.

2. Personer, der får kendskab til de 
oplysninger, som er omhandlet i stk. 1 i 
denne artikel, er forpligtet til at beskytte 
sådanne oplysninger.

3. De omstændigheder, hvorunder de 
fortrolige oplysninger om en 
indberettende person må afsløres, er 
begrænset til sager, hvor afsløringen af 
oplysningerne er et nødvendigt og rimeligt 
krav efter EU-lovgivningen eller national 
lovgivning i forbindelse med 
undersøgelser eller efterfølgende 
retssager eller for at sikre andres friheder, 
herunder retten til et forsvar for de 
berørte personer, og i hvert enkelt tilfælde 
er underlagt passende 
beskyttelsesmekanismer ifølge sådan 
lovgivning.

4. I de i stk. 3 omhandlede tilfælde 
underretter den person, som er udpeget til 
at modtage og følge op på indberetninger, 
den indberettende person, før dennes 
fortrolige oplysninger afsløres.

5. De interne og eksterne 
indberetningskanaler er udformet, 
oprettet og anvendes, således at de sikrer 
fortroligheden af den indberettende 
persons identitet samt forhindrer 
uvedkommende medarbejderes adgang.

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Artikel 15 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger til beskyttelse af personer 
mod repressalier

Foranstaltninger til beskyttelse af 
indberettende personer og dem, der 
fremmer indberetningen, mod repressalier

Ændringsforslag 113

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
beskyttelsen af indberettende personer, der 
opfylder betingelserne i artikel 13, mod 
repressalier. Disse foranstaltninger skal 
især omfatte dem, der er nævnt i stk. 2 til 8.

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre beskyttelsen af indberettende 
personer og dem, der fremmer 
indberetningen, der opfylder betingelserne 
i artikel 13, mod repressalier. Disse 
foranstaltninger skal især omfatte dem, der 
er nævnt i stk. 2 til 8.

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omfattende og uafhængig 
information og rådgivning skal være let 
tilgængelig og gratis for offentligheden 
angående procedurer og retsmidler til 
beskyttelse mod repressalier.

2. Omfattende og uafhængig 
information og rådgivning skal være let 
tilgængelig og gratis for offentligheden 
angående procedurer og retsmidler til 
beskyttelse mod repressalier. Denne rolle 
bør være uafhængig og kan udføres af 
civilsamfundsorganisationer og/eller 
fagforeninger.

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indberettende personer skal have 
adgang til effektiv bistand fra de 
kompetente myndigheder over for enhver 

3. Indberettende personer og dem, der 
fremmer indberetningen, skal have adgang 
til effektiv bistand fra de kompetente 
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relevant myndighed, som deltager i 
beskyttelsen af dem mod repressalier, 
herunder, såfremt det er fastsat i national 
ret, ret til bekræftelse af, at de er berettiget 
til beskyttelse efter reglerne i dette direktiv.

myndigheder og Unionens 
henvisningsorgan over for enhver relevant 
myndighed, som deltager i beskyttelsen af 
dem mod repressalier, herunder, såfremt 
det er fastsat i national ret, ret til 
bekræftelse af, at de er berettiget til 
beskyttelse efter reglerne i dette direktiv.

Ændringsforslag 116

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 eksternt 
til kompetente myndigheder eller 
Unionens henvisningsorgan 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.

Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Indberettende personer skal have 
adgang til afhjælpende foranstaltninger 
mod repressalier, herunder foreløbige 
retsmidler, indtil retssagen i 
overensstemmelse med de nationale regler 
er afsluttet.

6. Indberettende personer og dem, der 
fremmer indberetningen, skal have adgang 
til afhjælpende foranstaltninger mod 
repressalier, som omfatter alle direkte, 
indirekte og fremtidige konsekvenser på 
grund af skade, herunder:

a) ugyldiggørelse af enhver 
bestemmelse om handling, der overtræder 
artikel 14

b) genansættelse af den indberettende 
person med samme løn, status, pligter og 
arbejdsforhold

c) flytning af den indberettende 
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person til en ny afdeling eller overordnet

d) kompensation for svie og smerte

e) foreløbige retsmidler, indtil 
retssagen er afsluttet.

Ændringsforslag 118

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Foruden fritagelsen for 
foranstaltninger, procedurer og retsmidler 
som fastlagt i direktiv (EU) 2016/943, i 
retssager, herunder for injurier, krænkelse 
af ophavsrettigheder, tilsidesættelse af 
tavshedspligt eller krav om erstatning 
støttet på privat, offentlig eller kollektiv 
arbejdsret, skal de indberettende personer 
med føje kunne påberåbe sig at have 
foretaget en indberetning eller 
offentliggørelse inden for rammerne af 
dette direktiv.

7. Foruden fritagelsen for 
foranstaltninger, procedurer og retsmidler 
som fastlagt i direktiv (EU) 2016/943, i 
retssager, herunder for injurier, krænkelse 
af ophavsrettigheder, tilsidesættelse af 
tavshedspligt eller krav om erstatning 
støttet på privat, offentlig eller kollektiv 
arbejdsret, skal de indberettende personer 
med føje kunne påberåbe sig at have 
foretaget en indberetning eller 
offentliggørelse inden for rammerne af 
dette direktiv. Indberettende personer skal 
være omfattet af gunstigere 
beskyttelsesforanstaltninger i de 
medlemsstater, hvor den berørte enhed 
eller den koncern, som denne tilhører, er 
beliggende, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 119

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 og Kommissionen 
indføre yderligere foranstaltninger i form 
af retlig og finansiel bistand og støtte til 
indberettende personer i forbindelse med 
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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.)

Ændringsforslag 120

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 eller af personer, der fremmer 
indberetningen, fortroligt.

Ændringsforslag 121

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ikke opfylder deres forpligtelse til 
at følge op på en indberetning.

Ændringsforslag 122

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) ikke opfylder deres forpligtelse til 
at give feedback til den indberettende 
person om opfølgning på indberetningen.

Ændringsforslag 123

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag



AD\1164061DA.docx 57/60 PE623.761v02-00

DA

2. Medlemsstaterne skal indføre 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner, der kan 
anvendes overfor personer, der udfører 
ondsindede eller bedrageriske 
indberetninger og offentliggørelser, samt 
foranstaltninger til kompensation for 
personer, der har lidt skade som følge af 
ondsindede eller bedrageriske 
indberetninger og offentliggørelser.

udgår

Ændringsforslag 124

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a

Ingen fritagelse for rettigheder og 
retsmidler

De rettigheder og retsmidler, der er 
fastlagt i nærværende direktiv, kan ikke 
fraviges ved aftaler, politikker, 
ansættelsesformer eller 
ansættelsesbetingelser, herunder 
voldgiftsaftaler, som indgås inden en 
eventuel tvist. Eventuelle forsøg på 
fritagelse for eller begrænsning af disse 
rettigheder og retsmidler betragtes som 
ugyldige og kan medføre straf eller 
sanktioner.

Ændringsforslag 125

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a

Ajourføring af bilagene

Hvis en ny EU-retsakt henhører under det 
materielle anvendelsesområde, der er 
fastlagt i artikel 1, stk. 1, litra a), eller 
artikel 1, stk. 2, ajourfører Kommissionen 
bilagene i overensstemmelse hermed ved 
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hjælp af en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 126

Forslag til direktiv
Bilag – del II – punkt C a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ca. Beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 
af 22. oktober 2013 om ændring af 
vedtægten for tjenestemænd i Den 
Europæiske Union og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i Unionen.
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