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KORT BEGRUNDELSE

ECON-udvalgets ordfører bifalder Kommissionens forslag om en EU-dækkende beskyttelse 
af whistleblowere, som Parlamentet allerede i lang tid har anmodet om, bl.a. i betænkningen 
fra dets PANA-udvalg og den tidligere initiativbetænkning fra JURI-udvalget, som ECON-
udvalget bidrog til.

Forslaget bygger også på de sektorspecifikke foranstaltninger til beskyttelse af 
whistleblowere, som ECON-udvalget indførte i tidligere lovgivning, f.eks. i direktivet om 
bekæmpelse af hvidvask af penge (AMLD4-5) og forordningen om markedsmisbrug (MAR).

I sine ændringsforslag har ECON-udvalgets ordfører til hensigt at:

• forbedre definitionen (artikel 3)
• udvide anvendelsesområdet for arbejdstageres rettigheder (artikel 1)
• sikre materiel støtte (artikel 15)
• lade betragtning 21 udgå
• indarbejde idéen om, at en whistleblower ikke kan erstatte den operationelle kapacitet 

i de statslige tilsynstjenester
• indføre en klar mekanisme, der af hensyn til retssikkerheden kan tildele status som 

whistleblower
• indføre mulighed for anonymitet
• lette brugen af eksterne kanaler uden at benytte de interne kanaler.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
tage hensyn til følgende 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 

(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. Formålet med dette 
direktiv er at skabe et klima præget af 
tillid, der giver whistleblowere mulighed 
for at indberette observerede eller 
formodede overtrædelser af lovgivningen, 
uregelmæssigheder og trusler mod 
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fra at give udtryk for deres mistanke eller 
bekymringer pga. frygt for repressalier.

offentlighedens interesser. 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
eller juridiske konsekvenser eller 
manglende tillid til nytten af indberetning.

Ændringsforslag 2

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

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(3) Overtrædelse af EU-retten kan
forårsage alvorlig skade på offentlighedens 
interesser, i den forstand at der skabes 
betydelige risici for velfærden i samfundet. 
Hvis svagheder i håndhævelsen er blevet 
identificeret, og hvis whistleblowere er i en 
privilegeret position i forhold til at afsløre
sådanne overtrædelser, er det nødvendigt 
at styrke håndhævelsen ved at sikre en 
effektiv beskyttelse af whistleblowere mod 
repressalier og sikre, at der findes
effektive indberetningskanaler.
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Ændringsforslag 4

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, kun finde 
anvendelse i de retsakter, på de politiske 
områder og i de medlemsstater, hvor der er 
dokumentation for, at 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 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Beskyttelse af whistleblowere er 
nødvendig for at forbedre håndhævelsen af 
EU-lovgivningen om offentlige indkøb. Ud 
over behovet for at forebygge og afsløre 
svig og korruption i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-budgettet, herunder 
indkøb, er det nødvendigt at håndtere 
utilstrækkelig håndhævelse af reglerne om 
offentlige indkøb udført af nationale 
offentlige myndigheder og visse offentlige 
forsyningsvirksomheder, når de køber 
varer, bygge- og anlægsarbejder og 
tjenesteydelser. Overtrædelser af disse 
regler skaber konkurrenceforvridning, øger 
omkostningerne for erhvervslivet, er i strid 
med investorernes og aktionærernes 
interesser og skaber generelt lavere 
tiltrækningskraft for investeringer og ulige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder i 
hele Europa, hvilket påvirker det indre 

(6) Beskyttelse af whistleblowere er 
nødvendig for at forbedre håndhævelsen af 
EU-lovgivningen om offentlige indkøb. Ud 
over behovet for at forebygge og afsløre 
svig og korruption i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-budgettet, herunder 
indkøb, er det nødvendigt at håndtere 
utilstrækkelig håndhævelse af reglerne om 
offentlige indkøb udført af nationale 
offentlige myndigheder og visse offentlige 
forsyningsvirksomheder, når de køber 
varer, bygge- og anlægsarbejder og 
tjenesteydelser. Overtrædelser af disse 
regler skaber konkurrenceforvridning, øger 
omkostningerne for erhvervslivet, er i strid 
med investorernes og aktionærernes 
interesser og skaber generelt lavere 
tiltrækningskraft for investeringer og ulige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder i 
hele Europa, hvilket påvirker det indre 
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markeds funktion. markeds funktion. Der skal desuden 
fokuseres på at beskytte dem, der 
indberetter misbrug eller forseelser med 
hensyn til EU-budgettet og EU-
institutionerne.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) En ordning for beskyttelse af 
personer, der indberetter overtrædelser af 
EU-lovgivningen, erstatter ikke behovet 
for at styrke tilsynskapaciteten i de enkelte 
medlemsstater og i deres offentlige 
strukturer, som i stigende grad skal være i 
stand til at bekæmpe skattesvig og 
hvidvaskning af penge, og den erstatter 
heller ikke behovet for at deltage i det 
internationale samarbejde på disse 
områder.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På området for finansielle 
tjenesteydelser er merværdien af 
beskyttelse af whistleblowere allerede 
blevet anerkendt af EU-lovgiveren. I 
kølvandet på finanskrisen, der afslørede 
alvorlige mangler med hensyn til 
håndhævelsen af de relevante regler, blev 
der indført foranstaltninger til beskyttelse 
af whistleblowere i et betydeligt antal 
retsakter på dette område34. Navnlig er det 
inden for rammerne af de tilsynsregler, der 
gælder for kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, direktiv 
2013/36/EU35, der indeholder 
bestemmelser om beskyttelse af 

(7) På området for finansielle 
tjenesteydelser er merværdien af 
sektorspecifik beskyttelse af 
whistleblowere allerede blevet anerkendt af 
EU-lovgiveren. I kølvandet på 
finanskrisen, der afslørede alvorlige 
mangler med hensyn til håndhævelsen af 
de relevante regler, blev der indført 
foranstaltninger til beskyttelse af 
whistleblowere i et betydeligt antal 
retsakter på dette område34. Navnlig er det 
inden for rammerne af de tilsynsregler, der 
gælder for kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, direktiv 
2013/36/EU35, der indeholder 
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whistleblowere, hvilket også omfatter 
forordning (EU) nr. 575/2013 om 
tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 
investeringsselskaber.

bestemmelser om beskyttelse af 
whistleblowere, hvilket også omfatter 
forordning (EU) nr. 575/2013 om 
tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og 
investeringsselskaber. En række højt 
profilerede sager, som involverer 
europæiske finansieringsinstitutter, har 
imidlertid vist, at beskyttelsen af 
whistleblowere inden for hele spektret af 
finansieringsinstitutter fortsat er 
utilfredsstillende, og at frygt for 
repressalier fra både arbejdsgiveres og 
myndigheders side fortsat afholder 
whistleblowere fra at indberette 
overtrædelser af lovgivningen.

_________________ _________________

34 Meddelelse fra 8.12.2010 om "Udvidelse 
af sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser".

34 Meddelelse fra 8.12.2010 om "Udvidelse 
af sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser".

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Betydningen af beskyttelse af 
whistleblowere i forbindelse med 
forebyggelse og afskrækkelse af 
overtrædelser af EU-reglerne om 
transportsikkerhed, som kan bringe 
menneskers liv i fare, er allerede anerkendt 
i sektorspecifikke EU-retsakter inden for 
luftfartssikkerheden38 og 
søtransportsikkerheden39, hvilket giver 
mulighed for skræddersyede 
foranstaltninger for beskyttelse af 
whistleblowere samt særlige 

(9) Betydningen af beskyttelse af 
whistleblowere i forbindelse med 
forebyggelse og afskrækkelse af 
overtrædelser af EU-reglerne om 
transportsikkerhed, som kan bringe 
menneskers liv i fare, er allerede anerkendt 
i sektorspecifikke EU-retsakter inden for 
luftfartssikkerheden38 og 
søtransportsikkerheden39, hvilket giver 
mulighed for skræddersyede 
foranstaltninger for beskyttelse af 
whistleblowere samt særlige 
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indberetningskanaler. Disse instrumenter 
omfatter også beskyttelse mod repressalier 
mod arbejdstagere, der indberetter om 
deres egne ærlige fejl (en såkaldt 
"retfærdig kultur"). Det er nødvendigt at 
supplere de eksisterende elementer af 
beskyttelse af whistleblowere i disse to 
sektorer samt at yde en sådan beskyttelse, 
så man kan styrke håndhævelsen af 
sikkerhedsstandarderne for andre 
transportformer, navnlig vej- og 
jernbanetransport.

indberetningskanaler. Disse instrumenter 
omfatter også beskyttelse mod repressalier 
mod arbejdstagere, der indberetter om 
deres egne ærlige fejl (en såkaldt 
"retfærdig kultur"). Det er nødvendigt at 
supplere de eksisterende elementer af 
beskyttelse af whistleblowere i disse to 
sektorer samt at yde en sådan beskyttelse, 
så man omgående kan styrke 
håndhævelsen af sikkerhedsstandarderne 
for andre transportformer, navnlig vej- og 
jernbanetransport.

_________________ _________________

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 
2014 om indberetning og analyse af samt 
opfølgning på begivenheder inden for civil 
luftfart (EFT L 122, s. 18).

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 
2014 om indberetning og analyse af samt 
opfølgning på begivenheder inden for civil 
luftfart (EFT L 122, s. 18).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/54 / EU af 20. november 2013 om 
visse af flagstatens ansvarsområder for 
overholdelse og håndhævelse af 
konventionen om søfarendes arbejde (EFT 
L 329, s. 1), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 
2009 om havnestatskontrol (EUT L 131, s. 
57).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/54 / EU af 20. november 2013 om 
visse af flagstatens ansvarsområder for 
overholdelse og håndhævelse af 
konventionen om søfarendes arbejde (EFT 
L 329, s. 1), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 
2009 om havnestatskontrol (EUT L 131, s. 
57).

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Foranstaltninger til at opdage og 
imødegå miljøovertrædelser, ulovlig 
adfærd og beskyttelse af miljøet er stadig 
en udfordring og skal styrkes som 
anerkendt i Kommissionens meddelelse om 
"EU's indsats for at forbedre overholdelsen 
af miljøbestemmelserne og forvaltningen" 
af 18. januar 201840. Selv om regler for 
beskyttelse af whistleblowere på 
nuværende tidspunkt kun findes i 
sektorspecifikke instrumenter om 
miljøbeskyttelse41, synes indførelse af en 

(10) Foranstaltninger til at opdage og 
imødegå miljøovertrædelser, ulovlig 
adfærd og beskyttelse af miljøet er 
desværre stadig en udfordring og skal 
styrkes som anerkendt i Kommissionens 
meddelelse om "EU's indsats for at 
forbedre overholdelsen af 
miljøbestemmelserne og forvaltningen" af 
18. januar 201840. Selv om regler for 
beskyttelse af whistleblowere på 
nuværende tidspunkt kun findes i 
sektorspecifikke instrumenter om 



AD\1163252DA.docx 9/42 PE625.343v02-00

DA

sådan beskyttelse at være nødvendig for at 
sikre effektiv håndhævelse af Unionens 
miljølovgivning, hvis overtrædelse kan 
medføre alvorlig skade på offentlighedens 
interesser med potentielle afsmittende 
virkninger på tværs af nationale grænser. 
Dette er også relevant i tilfælde, hvor 
usikre produkter kan forårsage miljøskader.

miljøbeskyttelse41, synes indførelse af en 
sådan beskyttelse at være nødvendig for at 
sikre effektiv håndhævelse af Unionens 
miljølovgivning, hvis overtrædelse kan 
medføre alvorlig skade på offentlighedens 
interesser med potentielle afsmittende 
virkninger på tværs af nationale grænser. 
Dette er også relevant i tilfælde, hvor 
usikre produkter kan forårsage miljøskader.

_________________ _________________

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

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

afgørende betydning for det indre markeds 
funktion og velfærden i samfundet.

_________________ _________________

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

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

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Visse EU-retsakter, især på området 
for finansielle tjenesteydelser, såsom 
forordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbrug49, og Kommissionens 
gennemførelsesdirektiv 2015/2392, er 
vedtaget på grundlag af denne forordning50

og indeholder allerede detaljerede regler 
om beskyttelse af whistleblowere. Sådan 
eksisterende EU-lovgivning, herunder 
listen i del II i bilaget, bør suppleres med 
det foreliggende direktiv, således at disse 
instrumenter fuldt ud er på linje med 
minimumsstandarderne, samtidig med at de 
opretholder særlige forhold, som er 
skræddersyet til de relevante sektorer. 
Dette er navnlig vigtigt for at fastslå, 
hvilke juridiske enheder inden for 
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme der på nuværende tidspunkt er 
forpligtet til at indføre interne 
indberetningskanaler.

(18) Visse EU-retsakter, især på området 
for finansielle tjenesteydelser, såsom 
forordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbrug49, og Kommissionens 
gennemførelsesdirektiv 2015/2392, er 
vedtaget på grundlag af denne forordning50

og indeholder allerede detaljerede regler 
om beskyttelse af whistleblowere. Sådan 
eksisterende EU-lovgivning, herunder 
listen i del II i bilaget, bør suppleres med 
det foreliggende direktiv, således at disse 
instrumenter fuldt ud er på linje med 
minimumsstandarderne, samtidig med at de 
opretholder særlige forhold, som er 
skræddersyet til de relevante sektorer. 
Dette er navnlig vigtigt for at fastslå, 
hvilke juridiske enheder inden for 
finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af 
hvidvaskning af penge, behørig 
gennemførelse af direktiv 2011/7/EU om 
bekæmpelse af forsinket betaling,
finansiering af terrorisme og 
cyberkriminalitet, der på nuværende 
tidspunkt er forpligtet til at indføre interne 
indberetningskanaler. Eftersom disse sager 
ofte involverer meget komplekse 
internationale selskabskonstruktioner og 
finansielle konstruktioner, som formentlig 
vil være omfattet af forskellige 
jurisdiktioner, bør der vedtages 
bestemmelser om ét fælles kontaktpunkt 
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for whistleblowere.

_________________ _________________

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

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

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

Ændringsforslag 12

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 bilaget til 
nærværende direktiv ændres for at lægge 
det ind under dets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 13

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 

(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 
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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 
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.

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 
kompetente nationale myndigheder eller 
EU-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 14

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Dette direktiv bør ikke berøre den 
nationale sikkerhed og andre klassificerede 
informationer, som EU-retten eller 
medlemsstaternes love eller administrative 
bestemmelser i den pågældende 
medlemsstat af hensyn til sikkerheden 
kræver bør være beskyttet mod uautoriseret 
adgang. Desuden bør navnlig 
bestemmelserne i dette direktiv ikke 
berører de forpligtelser, der udspringer af 
Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 
2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne 
for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer eller Rådets 
afgørelse af 23. september 2013 om 
reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer.

(21) Dette direktiv bør ikke berøre den 
nationale sikkerhed og andre klassificerede 
informationer, som EU-retten eller 
medlemsstaternes love eller administrative 
bestemmelser i den pågældende 
medlemsstat af hensyn til sikkerheden 
kræver bør være beskyttet mod uautoriseret 
adgang. Desuden bør bestemmelserne i 
dette direktiv ikke berøre de forpligtelser, 
der udspringer af Kommissionens afgørelse 
(EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 
om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af 
EU's klassificerede informationer eller 
Rådets afgørelse af 23. september 2013 om 
reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's 
klassificerede informationer.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Beskyttelsen bør for det første 
gælde for personer, der har status som 

(26) Beskyttelsen bør for det første 
gælde for personer, der har status som 
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"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 
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.

"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 
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. 
På grundlag af den rapport, der blev 
offentliggjort af Transparency 
International i sommeren 2018, og som 
også understreger behovet for beskyttelse 
af whistleblowere i EU-institutionerne, 
bør beskyttelsen tilsvarende gælde for EU-
ansatte.

_________________ _________________

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 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 

(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 
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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.

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 eller 
karrieremuligheder.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) 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 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, 

(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, for at sikre 
behørig gennemførelse og fuldt, loyalt og 
effektivt samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder i både selve 
medlemsstaten og med de relevante 
myndigheder i andre medlemsstater. 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, ud over de 
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retsforfølgning eller sag om generhvervelse 
af midler eller andre passende afhjælpende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
deres mandat.

nødvendige kapaciteter og beføjelser til at 
vurdere rigtigheden af de påstande, der 
fremsættes i indberetningen, have behørigt 
kvalificerede medarbejdere 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.

Ændringsforslag 19

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 
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 og 
analyse af samt opfølgning på 
indberetninger.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Fritagelse af mikrovirksomheder og 
små virksomheder fra pligten til at etablere 
interne indberetningskanaler bør ikke finde 
gælde for private virksomheder, der er 
aktive inden for området for finansielle 
tjenesteydelser. Sådanne selskaber og 
institutter bør være forpligtet til at etablere 
interne indberetningskanaler i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 

(39) Fritagelse af mikrovirksomheder og 
små virksomheder fra pligten til at etablere 
interne indberetningskanaler bør ikke finde 
gælde for private virksomheder, der er 
aktive inden for eller tæt tilknyttet området 
for finansielle tjenesteydelser. Sådanne 
selskaber og institutter bør være forpligtet 
til at etablere interne indberetningskanaler i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
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den gældende EU-ret om finansielle 
tjenesteydelser.

den gældende EU-ret om finansielle 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 21

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 og stilles til 
rådighed for andre medlemsstaters 
myndigheder eller EU-myndighederne, 
hvor det måtte være relevant. Ansvaret for 
at sikre fuld beskyttelse af whistleblowere 
og for at sikre fuldt, loyalt og effektivt 
samarbejde påhviler fortsat såvel de 
fremsendende som de modtagende 
myndigheder.

Ændringsforslag 22

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 

(62) Indberettende personer skal 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. 
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(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).

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).

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) Dette direktiv fastsætter 
mindstekrav, og medlemsstaterne bør have 
beføjelser til at indføre eller opretholde 
mere gunstige bestemmelser for den 
indberettende person, forudsat at sådanne 
bestemmelser ikke griber ind i 
foranstaltninger til beskyttelse af de berørte 
personer.

(80) Dette direktiv fastsætter 
mindstekrav, og medlemsstaterne bør have 
beføjelser til og tilskyndes til at indføre 
eller opretholde mere gunstige
bestemmelser for den indberettende person, 
forudsat at sådanne bestemmelser ikke 
griber ind i foranstaltninger til beskyttelse 
af de berørte personer.

Ændringsforslag 24

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 
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 

(84) Målet for dette direktiv, nemlig at 
styrke håndhævelsen i visse politiske 
områder og retsakter, hvor overtrædelser af 
EU-retten kan forårsage 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 
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 
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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.

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 25

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 inden for specifikke områder 
fastsættes der i dette direktiv fælles 
minimumsstandarder for beskyttelse af 
personer, der indberetter ulovlige 
aktiviteter, retsmisbrug eller trusler mod 
den offentlige interesse, herunder:

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overtrædelser, der er omfattet af de 
EU-retsakter, der er anført i bilaget (del I 
og del II) for så vidt angår følgende 
områder:

a) overtrædelser, der er omfattet af 
EU-retsakterne på følgende områder:

Ændringsforslag 27

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 skatteunddragelse, 
skattesvig, skatteundgåelse, hvidvaskning 
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af penge og finansiering af terrorisme, 
cyberterrorisme og -kriminalitet, 
korruption og organiseret kriminalitet

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) overtrædelser af artikel 101, 102, 
106, 107 og 108 i TEUF og overtrædelser, 
der er omfattet af Rådets forordning (EF) 
nr. 1/2003 og Rådets forordning (EU) 
2015/1589

b) konkurrencelovgivning, især 
overtrædelser af artikel 101, 102, 106, 107 
og 108 i TEUF og overtrædelser, der er 
omfattet af Rådets forordning (EF) 
nr. 1/2003 og Rådets forordning (EU) 
2015/1589

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 30

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 

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

Bestemmelserne i dette direktiv gælder for 
alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af de 
indberettende personer, som ikke er 
reguleret i disse sektorspecifikke EU-
retsakter.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse for 
indberettende personer, der arbejder i den 
private eller offentlige sektor og som 
indhentede oplysninger om overtrædelser i 
en forretningsmæssig kontekst, herunder 
mindst følgende:

1. Dette direktiv finder anvendelse for 
indberettende personer og formidlere, der 
arbejder i den private eller offentlige sektor 
og som indhentede oplysninger om 
overtrædelser, herunder mindst følgende:

Ændringsforslag 32

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 som omhandlet i artikel 45 i 
TEUF, herunder deltidsbeskæftigede og 
arbejdstagere med tidsbegrænsede 
kontrakter samt personer med 
tjenestemandsstatus.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) enhver person, som arbejder under 
tilsyn og ledelse af kontrahenter, 
underleverandører og leverandører.

d) enhver person, som arbejder under 
tilsyn og ledelse af kontrahenter, 
underleverandører, tjenesteudbydere og 
leverandører.
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) personer, der letter 
indberetningen, såsom formidlere eller 
journalister.

Ændringsforslag 35

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 for 
arbejdsmæssige forhold, som er ophørt.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uden at det berører artikel 22a, 
22b og 22c i forordning nr. 31 (EØF), 11 
(Euratom) gælder dette direktiv også for 
Den Europæiske Unions og Det 
Europæiske Atomenergifællesskabs 
tjenestemænd og øvrige ansatte, som 
indberetter oplysninger om de i artikel 1 
omhandlede overtrædelser.

Ændringsforslag 37
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "overtrædelser": faktiske eller 
potentielle ulovlige aktiviteter eller 
retsmisbrug vedrørende EU-retsakter og
områder, som henhører under det 
anvendelsesområde, der er omhandlet i 
artikel 1 og i bilaget.

1) "overtrædelser": faktiske eller 
potentielle ulovlige aktiviteter, undladelser
eller retsmisbrug vedrørende EU-retsakter
inden for områder, som henhører under det 
anvendelsesområde, der er omhandlet i 
artikel 1.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "oplysninger om overtrædelser": 
oplysninger om faktiske overtrædelser 
samt rimelig mistanke om potentielle 
overtrædelser, der endnu ikke er blevet 
konkretiseret.

4) "oplysninger om overtrædelser": 
oplysninger om faktiske overtrædelser 
samt mistanke om potentielle 
overtrædelser, der endnu ikke er blevet 
konkretiseret.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
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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 i tilfælde af en alvorlig 
overhængende trussel, eller hvis der er en 
risiko for uoprettelig skade.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "offentliggørelse": offentliggørelse 
af oplysninger om overtrædelser, der er 
erhvervet i arbejdsrelateret 
sammenhæng..

8) "offentliggørelse": offentliggørelse 
af oplysninger om overtrædelser.

Ændringsforslag 42

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, 
eller som risikerer repressalier. Dette 
omfatter personer, som ikke er omfattet af 
det traditionelle arbejdsgiver-
arbejdstager-forhold, som f.eks. 
konsulenter, entreprenører, lærlinge, 
praktikanter, frivillige, 
studentermedhjælpere og midlertidigt og 
tidligere ansatte.

Ændringsforslag 43

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

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

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

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 45

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 
opgaver, der er omhandlet i dette direktiv, 
navnlig for så vidt angår opfølgningen på 

14) "kompetent myndighed": enhver 
juridisk ansvarlig EU-myndighed eller
myndighed i en medlemsstat, 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 dette direktiv, 
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indberetninger. navnlig for så vidt angår opfølgningen på 
indberetninger.

Ændringsforslag 46

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, efter samråd 
med arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 47

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 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.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

private retlige enheder med en årlig private retlige enheder med en årlig 
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omsætning eller årlig balance på i alt 10 
mio. EUR eller mere.

omsætning eller koncernomsætning eller 
årlig balance på i alt 10 mio. EUR eller 
mere.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) private retlige enheder af enhver 
størrelse, som leverer finansielle 
tjenesteydelser, eller hvor der er risiko for 
hvidvaskning af penge eller finansiering af 
terrorisme, som fastsat i de EU-retsakter, 
der er nævnt i bilaget.

c) private retlige enheder af enhver 
størrelse, som leverer finansielle 
tjenesteydelser, eller hvor der er risiko for 
hvidvaskning af penge, finansiering af 
terrorisme eller cyberkriminalitet, som 
fastsat i de EU-retsakter, der er nævnt i 
bilaget.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Den Europæiske Unions 
institutioner, agenturer og organer.

Ændringsforslag 51

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) kanaler til modtagelse af 
indberetninger, som er udformet, oprettet 
og anvendes, således at de sikrer 
bekræftelse af modtagelsen af en 
indberetning, sikrer, at den indberettende 
persons identitet er fortrolig eller anonym, 
samt forhindrer uautoriserede 
medarbejderes adgang.
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en rimelig frist, som ikke overstiger 
tre måneder efter indberetningen, til at give 
feedback til den indberettende person om 
opfølgning på indberetningen.

d) en rimelig frist, som ikke overstiger 
tre måneder efter indberetningen, til at give 
væsentlig feedback til den indberettende 
person om opfølgning på indberetningen

Ændringsforslag 53

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 54

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 ønsker det, kan denne ledsages af 
en fagforeningsrepræsentant eller sin 
retlige repræsentant.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) etablerer uafhængige og 
selvstændige eksterne 
indberetningskanaler, som både er sikre og 
sikrer fortroligheden i forbindelse med 
modtagelse og behandling af oplysninger 
fra den indberettende person, og som giver 
mulighed for anonym indberetning og 
beskytter whistleblowerens 
personoplysninger

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme gratis og uafhængig 
rådgivning og juridisk bistand til 
indberettende personer og formidlere

Ændringsforslag 57

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 i 
behørigt begrundede tilfælde

b) bekræfter modtagelsen af 
indberetningen og giver feedback til den 
indberettende person om opfølgning på 
indberetningen inden for en rimelig frist, 
der ikke overstiger tre måneder, eller seks 
måneder i behørigt begrundede tilfælde

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremsender de oplysninger, der er 
indeholdt i indberetningen til de 

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

kompetente organer, kontorer eller 
agenturer i Unionen eller andre 
medlemsstater, hvor det er relevant, til 
yderligere undersøgelse.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) samarbejder fuldt, loyalt og 
effektivt med de øvrige medlemsstater og 
EU-myndighederne.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kompetente myndigheder følger op på 
indberetningerne ved at træffe de 
nødvendige foranstaltninger og så vidt det 
er hensigtsmæssigt undersøge genstanden 
for indberetningerne. De kompetente 
myndigheder skal meddele den 
indberettende person det endelige resultat 
af undersøgelserne.

3. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
kompetente myndigheder følger op på 
indberetningerne ved at træffe de 
nødvendige foranstaltninger og så vidt det 
er hensigtsmæssigt undersøge genstanden 
for indberetningerne. De kompetente 
myndigheder skal meddele den
indberettende person og alle relevante 
øvrige medlemsstater og kompetente EU-
myndigheder, -kontorer og -agenturer det 
endelige resultat af undersøgelserne.

Ændringsforslag 61

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, 

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

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 
beføjelse til at behandle, har klare 
procedurer for håndtering af alle 
indberettede oplysninger på en sikker og 
fortrolig måde.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de fremmer gratis og uafhængig 
rådgivning og juridisk bistand til 
indberettende personer og formidlere.

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) fysisk møde med særlige 
medarbejdere i den kompetente 
myndighed. Hvis den indberettende 
person ønsker det, kan denne ledsages af 
en fagforeningsrepræsentant eller sin 
juridiske repræsentant, samtidig med at 
det sikres, at fortrolighed og anonymitet 
respekteres.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har særlige 

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

tilstrækkeligt antal kompetente særlige 
medarbejdere til at håndtere 
indberetninger. Særlige medarbejdere skal 
modtage specifik uddannelse i håndtering 
af indberetninger.

Ændringsforslag 65

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 fortrolig kontakt med 
den indberettende person for at informere 
den indberettende person om forløbet og 
resultatet af undersøgelsen.

Ændringsforslag 66

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 væsentlig 
feedback til den indberettende person om 
opfølgning på indberetningen og arten og 
indholdet af denne feedback

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kontaktoplysninger til 
civilsamfundsorganisationer, som yder 
gratis juridisk rådgivning.
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Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En indberettende person kan ydes 
beskyttelse og tildeles status som 
indberettende person 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, uanset hvilken 
indberetningskanal der er valgt.
Beskyttelsen omfatter også personer, der i 
god tro fremkommer med unøjagtige 
oplysninger, og beskyttelsen af 
indberettende personer bør være i kraft, 
mens nøjagtigheden af de videregivne 
oplysninger vurderes.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En person, der anonymt har 
videregivet oplysninger, som henhører 
under anvendelsesområdet for dette 
direktiv, og hvis identitet er blevet afsløret, 
er også berettiget til beskyttelse i henhold 
til dette direktiv.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne opstiller klare 
kriterier for tildeling af de rettigheder og 
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den beskyttelse, der er omhandlet i dette 
direktiv, til de indberettende personer fra 
indberetningstidspunktet.

Ændringsforslag 71

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 
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.
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En person, der offentliggør 
oplysninger om overtrædelser, der er 
omfattet af anvendelsesområdet for dette 
direktiv, er berettiget til beskyttelse i 
henhold til dette direktiv, hvis:

udgår

a) han eller hun først indberettede internt 
og/eller eksternt i overensstemmelse med 
kapitel II og III og denne artikels stk. 2, 
men der ikke blev truffet passende 
foranstaltninger som reaktion på 
indberetningen inden for den frist, der er 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b) og 
artikel 9, stk. 1, litra b). eller 

b) han eller hun ikke med rimelighed kan 
forventes at anvende interne og/eller 
eksterne indberetningskanaler som følge 
af overhængende eller åbenbar fare for 
offentlighedens interesser eller for sagens 
særlige omstændigheder, eller når der er 
risiko for uoprettelig skade.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) tvang, intimidering, chikane eller 
udstødelse på arbejdspladsen

g) tvang, intimidering, chikane eller 
udstødelse

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 14a

En uafhængig tredjeparts støtte til den 
eller de indberettende personer

1. Medlemsstaterne kan fastsætte, at den 
indberettende person eller den person, 
som overvejer at foretage en indberetning 
eller en offentliggørelse, ydes støtte under 
proceduren. En sådan støtte sikrer, at de i 
dette stykke nævnte personers identitet 
forbliver fortrolig, og kan navnlig bestå i:

a) gratis, upartisk og fortrolig rådgivning, 
især om dette direktivs 
anvendelsesområde, indberetningskanaler 
og beskyttelsen af den indberettende 
person samt den berørte persons 
rettigheder

b) juridisk rådgivning i tilfælde af tvist

c) psykologstøtte.

2. Denne støtte kan ydes af en uafhængig 
administrativ myndighed, fagforeninger 
eller andre organisationer, som 
repræsenterer arbejdstagere, eller af et 
akkrediteret organ, som udpeges af 
medlemsstaten, såfremt det opfylder 
følgende kriterier:

a) det er retmæssigt oprettet i henhold til 
en medlemsstats lovgivning

b) det har en legitim interesse i at sikre 
overholdelsen af bestemmelserne i dette 
direktiv, og

c) det er en nonprofitenhed.

Ændringsforslag 75

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 

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 



PE625.343v02-00 36/42 AD\1163252DA.docx

DA

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.

Rådets direktiv 2008/52/EF63 og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
kan medlemsstaterne beslutte at indføre 
yderligere foranstaltninger i form af retlig 
og finansiel bistand og støtte til 
indberettende personer i forbindelse med 
retssager samt økonomisk støtte i tilfælde 
af midlertidigt tab af indkomst.

__________________ __________________

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 76

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Forpligtelse til at behandle den 
indberettende persons identitet fortroligt

1. Den eller de indberettende personers 
identitet må ikke afsløres uden deres 
udtrykkelige samtykke. Denne forpligtelse 
til at bevare fortroligheden gælder også 
for oplysninger, som kan bruges til at 
identificere den indberettende person.

2. En person, som er i besiddelse af eller 
modtager oplysninger som nævnt i stk. 1, 
er forpligtet til ikke at videregive sådanne 
oplysninger.

3. De omstændigheder, hvor der ved 
fravigelse af stk. 2 kan videregives 
oplysninger om den indberettende persons 
identitet, er begrænset til særlige tilfælde, 
hvor videregivelse af sådanne oplysninger 
er et nødvendigt og rimeligt krav efter 
EU-lovgivningen eller national lovgivning 
i forbindelse med efterfølgende 
undersøgelser eller retssager eller for at 
sikre andres friheder, herunder retten til 
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et forsvar for de berørte personer, og 
videregivelsen i hvert enkelt tilfælde er 
underlagt passende 
beskyttelsesmekanismer ifølge sådan 
lovgivning. I disse tilfælde skal der træffes 
behørige og effektive foranstaltninger til 
at sikre den eller de indberettende 
personers sikkerhed og trivsel.

4. I de i stk. 3 omhandlede tilfælde 
underretter den person, som er udpeget til 
at modtage indberetningen, den 
indberettende person rettidigt, inden 
dennes identitet afsløres, og drøfter 
eventuelle alternative fremgangsmåder 
med vedkommende.

5. De interne og eksterne 
indberetningskanaler er udformet, således 
at de sikrer fortroligheden af den 
indberettende persons identitet og 
forhindrer uvedkommende personers 
adgang hertil. Der skal føres registrering 
med, hvilke medarbejdere der har haft 
adgang til fortrolige oplysninger, 
herunder tidspunkt og datoer for en sådan 
adgang.

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gentager den lovovertrædelse, som 
den indberettende person har indberettet, 
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efter at sagen er afsluttet.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. Medlemsstaterne skal indføre 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner, der kan anvendes 
over for personer, der udfører ondsindede 
eller bedrageriske indberetninger og 
offentliggørelser.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a

Forpligtelse til at samarbejde

1. Medlemsstaternes myndigheder, der 
informeres om overtrædelser af EU-retten 
som omhandlet i dette direktiv, er 
forpligtet til hurtigt at informere alle 
øvrige medlemsstaters relevante 
myndigheder og/eller EU-kontorer og -
agenturer og samarbejde med disse på en 
loyal, effektiv og hurtig måde.

2. Medlemsstaternes myndigheder, der 
underrettes af andre medlemsstaters 
myndigheder om mulige overtrædelser af 
EU-retten som omhandlet i dette direktiv, 
skal give et væsentligt svar på 
foranstaltninger, der er truffet i 
forbindelse med en sådan underretning, 
og officielt bekræfte modtagelsen samt 
stille et kontaktpunkt til videre samarbejde
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til rådighed.

3. Medlemsstaternes myndigheder er 
forpligtet til at beskytte fortrolige 
oplysninger, som de modtager, især med 
hensyn til de indberettende personers 
identitet og andre personoplysninger.

4. Medlemsstaternes myndigheder er 
forpligtet til at sikre fortrolig adgang til de 
oplysninger, de modtager fra 
indberettende personer, og til rettidigt at 
lette anmodninger om yderligere 
oplysninger.

5. Medlemsstaternes myndigheder er 
forpligtet til at udveksle alle relevante 
oplysninger med de øvrige medlemsstaters 
kompetente myndigheder vedrørende 
overtrædelse af EU-retten eller national 
lovgivning i internationale sager og at 
gøre dette rettidigt.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17b

Ufravigelighed med hensyn til 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. Alle forsøg på at fravige 
eller begrænse disse rettigheder og 
retsmidler betragtes som ugyldige og kan 
ikke håndhæves.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
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Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved gennemførelse af dette 
direktiv kan medlemsstaterne overveje at 
oprette en uafhængig myndighed til 
beskyttelse af whistleblowere.

Ændringsforslag 83

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 
hjælp af en delegeret retsakt.
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