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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden för ECON-utskottet välkomnar till fullo kommissionens förslag om ett EU-
omfattande skydd för visselblåsare, något som parlamentet redan begärt sedan länge, bland 
annat i sin rapport från undersökningskommittén beträffande penningtvätt, 
skatteundandragande och skatteflykt och tidigare i INI-betänkandet från JURI-utskottet, som 
ECON-utskottet bidrog till.

Förslaget bygger också på de sektoriella bestämmelser om skyddsåtgärder för visselblåsare 
som införts i tidigare lagstiftning, såsom direktivet om bekämpning av penningtvätt och 
förordningen om marknadsmissbruk.

Med sina ändringsförslag vill ECON-utskottets föredragande

• förbättra definitionen (artikel 3),
• utvidga tillämpningsområdet för arbetstagares rättigheter (artikel 1),
• säkerställa materiellt stöd (artikel 15),
• stryka skäl 21,
• introducera idén att en visselblåsare inte kan ersätta de statliga övervakningstjänsternas 

operativa kapacitet,
• införa en tydlig mekanism för att tilldela status som visselblåsare i syfte att skapa rättslig 

säkerhet,
• införa möjligheten att vara anonym,
• underlätta användningen av externa kanaler utan att gå via interna kanaler.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Personer som arbetar för en 
organisation eller är i kontakt med en 
organisation i sin arbetsrelaterade 
verksamhet är ofta de första som får 
vetskap om hot mot eller skada för 
allmänintresset som kan uppstå i detta 
sammanhang. Genom att slå larm om 
sådana förhållanden spelar de en viktig roll 
när det gäller att avslöja och förhindra 
lagöverträdelser och att garantera 
samhällets välfärd. Potentiella visselblåsare 

(1) Personer som arbetar för en 
organisation eller är i kontakt med en 
organisation i sin arbetsrelaterade 
verksamhet är ofta de första som får 
vetskap om hot mot eller skada för 
allmänintresset som kan uppstå i detta 
sammanhang. Syftet med detta direktiv är 
att skapa ett förtroendeingivande klimat 
som gör att visselblåsare kan rapportera 
om observerade eller misstänkta 
lagöverträdelser, missförhållanden och 
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avskräcks dock ofta från att rapportera om 
sina farhågor eller misstankar av rädsla för 
repressalier.

hot mot allmänintresset. Genom att slå 
larm om sådana förhållanden spelar de en 
viktig roll när det gäller att avslöja och 
förhindra lagöverträdelser och att garantera 
samhällets välfärd. Potentiella visselblåsare 
avskräcks dock ofta från att rapportera om 
sina farhågor eller misstankar av rädsla för 
repressalier eller rättsliga konsekvenser 
eller på grund av bristande förtroende för 
nyttan med att rapportera.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) På unionsnivå är rapporter från 
visselblåsare ett av leden i kontrollen av 
efterlevnaden av unionsrätten; de förser 
systemen för efterlevnadskontroll och 
brottsbekämpning på nationell nivå och 
EU-nivå med information som leder till att 
överträdelser av unionsregler kan 
upptäckas, utredas och lagföras effektivt.

(2) På unionsnivå är rapporter från 
visselblåsare ett av leden i kontrollen av 
efterlevnaden av unionsrätten; de förser 
systemen för efterlevnadskontroll och 
brottsbekämpning på nationell nivå och 
EU-nivå med information som ofta leder 
till att överträdelser av unionsregler kan 
upptäckas, utredas och lagföras effektivt.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På vissa politikområden kan 
överträdelser av unionsrätten skada 
allmänintresset allvarligt genom att skapa 
betydande risker för samhällets välfärd. 
Om brister i kontrollen av efterlevnaden 
har identifierats på dessa områden, och 
visselblåsare befinner sig i en privilegierad 
ställning när det gäller att kunna avslöja 
överträdelser, är det nödvändigt att stärka 
efterlevnadskontrollen genom att 
säkerställa ett effektivt skydd för 
visselblåsare mot repressalier och att 
inrätta effektiva rapporteringskanaler.

(3) Överträdelser av unionsrätten kan
skada allmänintresset allvarligt genom att 
skapa betydande risker för samhällets 
välfärd. Om brister i kontrollen av 
efterlevnaden har identifierats, och 
visselblåsare befinner sig i en privilegierad 
ställning när det gäller att kunna avslöja
sådana överträdelser, är det nödvändigt att 
stärka efterlevnadskontrollen genom att 
säkerställa både ett effektivt skydd för 
visselblåsare mot repressalier och effektiva 
rapporteringskanaler.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Följaktligen bör gemensamma 
miniminormer som säkerställer ett effektivt 
skydd för visselblåsare gälla för akter och
politikområden där i) det finns ett behov av 
att stärka kontroll av efterlevnaden, ii) 
underrapportering av visselblåsare är en 
viktig faktor som påverkar kontrollen av 
efterlevnaden, och iii) överträdelser av 
unionsrätten medför allvarlig skada för 
allmänintresset.

(5) Följaktligen bör gemensamma 
miniminormer som säkerställer ett effektivt 
skydd för visselblåsare gälla endast för 
akter, politikområden och medlemsstater
där det finns belägg för att i) det finns ett 
behov av att stärka kontroll av 
efterlevnaden, ii) underrapportering av 
visselblåsare är en viktig faktor som 
påverkar kontrollen av efterlevnaden, och 
iii) överträdelser av unionsrätten medför 
allvarlig skada för allmänintresset.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Skydd för visselblåsare är 
nödvändigt för att stärka kontrollen av 
efterlevnaden av unionslagstiftningen om 
offentlig upphandling. Utöver behovet av 
att förebygga och upptäcka bedrägeri och 
korruption i samband med genomförandet 
av EU:s budget, inbegripet offentlig 
upphandling, är det nödvändigt att ta itu 
med nationella myndigheters och vissa 
allmännyttiga aktörers bristande 
efterlevnad av reglerna om offentlig 
upphandling när de köper varor, arbeten 
och tjänster. Överträdelser av dessa regler 
skapar snedvridningar av konkurrensen, 
ökar kostnaderna för att bedriva 
verksamhet, strider mot investerares och 
aktieägares intressen och gör det generellt 
sett mindre attraktivt att investera samt 
skapar ojämlika konkurrensvillkor för alla 
företag i Europa, vilket påverkar en väl 

(6) Skydd för visselblåsare är 
nödvändigt för att stärka kontrollen av 
efterlevnaden av unionslagstiftningen om 
offentlig upphandling. Utöver behovet av 
att förebygga och upptäcka bedrägeri och 
korruption i samband med genomförandet 
av EU:s budget, inbegripet offentlig 
upphandling, är det nödvändigt att ta itu 
med nationella myndigheters och vissa 
allmännyttiga aktörers bristande 
efterlevnad av reglerna om offentlig 
upphandling när de köper varor, arbeten 
och tjänster. Överträdelser av dessa regler 
skapar snedvridningar av konkurrensen, 
ökar kostnaderna för att bedriva 
verksamhet, strider mot investerares och 
aktieägares intressen och gör det generellt 
sett mindre attraktivt att investera samt 
skapar ojämlika konkurrensvillkor för alla 
företag i Europa, vilket påverkar en väl 
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fungerande inre marknad. fungerande inre marknad. Uppmärksamhet 
måste också ägnas åt att skydda dem som 
rapporterar om missbruk eller 
försummelser i fråga om EU:s budget och 
EU:s institutioner.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) En ordning för skydd av personer 
som rapporterar om överträdelser av 
unionsrätten ersätter inte behovet av att 
stärka varje medlemsstats övervakning 
och offentliga strukturer, som i allt större 
utsträckning måste kunna bekämpa 
skattebedrägeri och penningtvätt, och inte 
heller behovet av att delta i internationellt 
samarbete på dessa områden.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) På området för finansiella tjänster 
har unionslagstiftaren redan erkänt 
mervärdet av skydd för visselblåsare. Efter 
den finansiella krisen, då allvarliga brister i 
kontrollen av efterlevnaden av de relevanta 
reglerna uppdagades, infördes åtgärder för 
skydd av visselblåsare i ett betydande antal 
rättsliga instrument på detta område34. I 
samband med det tillsynsregelverk som 
gäller för kreditinstitut och 
värdepappersföretag föreskriver, särskilt, 
direktiv 2013/36/EU35 regler om skydd för 
visselblåsare, vilket utsträcks även till 
förordning (EU) nr 575/2013 om 
tillsynskrav för kreditinstitut och 
värdepappersföretag.

(7) På området för finansiella tjänster 
har unionslagstiftaren redan erkänt 
mervärdet av sektorsspecifikt skydd för 
visselblåsare. Efter den finansiella krisen, 
då allvarliga brister i kontrollen av 
efterlevnaden av de relevanta reglerna 
uppdagades, infördes åtgärder för skydd av 
visselblåsare i ett betydande antal rättsliga 
instrument på detta område34. I samband 
med det tillsynsregelverk som gäller för 
kreditinstitut och värdepappersföretag 
föreskriver, särskilt, direktiv 2013/36/EU35

regler om skydd för visselblåsare, vilket 
utsträcks även till förordning (EU) nr 
575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 
och värdepappersföretag. Av ett antal 
välkända fall som rör europeiska 
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finansinstitut framgår emellertid att 
skyddet för visselblåsare inom alla 
finansinstitut fortfarande är 
otillfredsställande och att rädslan att 
utsättas för repressalier från både 
arbetsgivare och myndigheter fortfarande 
hindrar visselblåsare från att lämna 
information om lagöverträdelser.

_________________ _________________

34 Meddelande av den 8 december 2010 om 
att förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn.

34 Meddelande av den 8 december 2010 om 
att förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn.

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU av den 26 juni 2013 om 
behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Vikten av skydd för visselblåsare i 
fråga om att förebygga och avskräcka från 
överträdelser av unionsreglerna om 
transportsäkerhet, vilka kan utgöra en fara 
för människors liv, har redan erkänts i 
sektorsinstrument på unionsnivå om 
luftfartssäkerhet38 och 
sjötransportsäkerhet39, vilka innehåller 
regler om skräddarsydda skyddsåtgärder 
för visselblåsare och om särskilda 
rapporteringskanaler. Dessa instrument 
omfattar också skydd mot repressalier för 
de arbetstagare som rapporterar om sina 
egna ärliga misstag (så kallad 
”rättvisekultur”). Det är nödvändigt att 
komplettera de befintliga inslagen för 
skydd av visselblåsare inom dessa två 
sektorer och att föreskriva om sådant skydd 

(9) Vikten av skydd för visselblåsare i 
fråga om att förebygga och avskräcka från 
överträdelser av unionsreglerna om 
transportsäkerhet, vilka kan utgöra en fara 
för människors liv, har redan erkänts i 
sektorsinstrument på unionsnivå om 
luftfartssäkerhet38 och 
sjötransportsäkerhet39, vilka innehåller 
regler om skräddarsydda skyddsåtgärder 
för visselblåsare och om särskilda 
rapporteringskanaler. Dessa instrument 
omfattar också skydd mot repressalier för 
de arbetstagare som rapporterar om sina 
egna ärliga misstag (så kallad 
”rättvisekultur”). Det är nödvändigt att 
komplettera de befintliga inslagen för 
skydd av visselblåsare inom dessa två 
sektorer och att föreskriva om sådant skydd 
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för att stärka kontrollen av efterlevnaden 
med avseende på andra transportslag, 
nämligen väg- och järnvägstransporter.

för att omedelbart stärka kontrollen av 
efterlevnaden med avseende på andra 
transportslag, nämligen väg- och 
järnvägstransporter.

_________________ _________________

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 376/2014 av den 
3 april 2014 om rapportering, analys och 
uppföljning av händelser inom civil luftfart 
(EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

38 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 376/2014 av den 
3 april 2014 om rapportering, analys och 
uppföljning av händelser inom civil luftfart 
(EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/54/EU av den 20 november 2013 om 
vissa flaggstaters ansvar i fråga om 
efterlevnad och verkställighet av 2006 års 
konvention om arbete till sjöss (EUT 
L 329, 10.12.2013, s. 1), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/16/EG av den 23 april 2009 om 
hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, 
s. 57).

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/54/EU av den 20 november 2013 om 
vissa flaggstaters ansvar i fråga om 
efterlevnad och verkställighet av 2006 års 
konvention om arbete till sjöss (EUT 
L 329, 10.12.2013, s. 1), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/16/EG av den 23 april 2009 om 
hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, 
s. 57).

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Bevisinsamling rörande, upptäckt 
av och åtgärder mot miljöbrott och olagligt 
handlande i strid med miljöskyddet, är 
fortfarande utmaningar som kräver 
förstärkta åtgärder, vilket betonades i 
kommissionens meddelande ”EU:s 
åtgärder för att förbättra efterlevnaden av 
miljölagstiftningen och miljöstyrningen” 
av den 18 januari 201840. Regler om skydd 
för visselblåsare finns för närvarande i 
endast ett sektorsspecifikt instrument om 
miljöskydd41 och det förefaller nödvändigt 
att införa sådant skydd för att säkerställa en 
effektivt kontroll av efterlevnaden av 
unionens regelverk på miljöområdet, där 
överträdelser kan orsaka allvarlig skada för 
allmänintresset med möjliga 
spridningseffekter över nationsgränserna. 
Detta är också relevant i fall där osäkra 

(10) Bevisinsamling rörande, upptäckt 
av och åtgärder mot miljöbrott och olagligt 
handlande i strid med miljöskyddet, är 
dessvärre fortfarande utmaningar som 
kräver förstärkta åtgärder, vilket betonades 
i kommissionens meddelande ”EU:s 
åtgärder för att förbättra efterlevnaden av 
miljölagstiftningen och miljöstyrningen” 
av den 18 januari 201840. Regler om skydd 
för visselblåsare finns för närvarande i 
endast ett sektorsspecifikt instrument om 
miljöskydd41 och det förefaller nödvändigt 
att införa sådant skydd för att säkerställa en 
effektiv kontroll av efterlevnaden av 
unionens regelverk på miljöområdet, där 
överträdelser kan orsaka allvarlig skada för 
allmänintresset med möjliga 
spridningseffekter över nationsgränserna. 
Detta är också relevant i fall där osäkra 



AD\1163252SV.docx 9/41 PE625.343v02-00

SV

produkter kan orsaka miljöskada. produkter kan orsaka miljöskada.

_________________ _________________

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

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/30/EU av den 12 juni 2013 om 
säkerhet för olje- och gasverksamhet till 
havs och om ändring av direktiv 
2004/35/EG (EUT L 178, 28.6.2013, 
s. 66).

41 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/30/EU av den 12 juni 2013 om 
säkerhet för olje- och gasverksamhet till 
havs och om ändring av direktiv 
2004/35/EG (EUT L 178, 28.6.2013, 
s. 66).

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Skyddet av privatlivet och 
personuppgifter är ett annat område där 
visselblåsare är i en privilegierad ställning 
att avslöja överträdelser av unionsrätten 
som allvarligt kan skada allmänintresset. 
Liknande överväganden gäller för 
överträdelser av direktivet om säkerhet i 
nätverks- och informationssystem45, som 
inför rapportering av incidenter (inbegripet 
sådana som inte undergräver säkerheten för 
personuppgifter) och säkerhetskrav för 
enheter som tillhandahåller samhällsviktiga 
tjänster inom många sektorer (t.ex. energi, 
hälso- och sjukvård, transport, banker 
osv.), samt leverantörer av viktiga digitala 
tjänster (t.ex. molntjänster). Visselblåsares 
rapportering på detta område är särskilt 
värdefull för att förebygga 
säkerhetsincidenter som skulle påverka 
viktig ekonomisk och samhällelig 
verksamhet och digitala tjänster som 
används i stor utsträckning. Det bidrar till 
att säkerställa kontinuiteten för tjänster 
som är avgörande för den inre marknadens 
funktion och för välfärden i samhället.

(Berör inte den svenska versionen.)

_________________

45 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om 
åtgärder för en hög gemensam nivå på 
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säkerhet i nätverks- och 
informationssystem i hela unionen.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Vissa unionsakter, särskilt på 
området finansiella tjänster, t.ex. 
förordning (EU) nr 596/2014 om 
marknadsmissbruk49 och kommissionens 
genomförandedirektiv (EU) 2015/239250, 
som antagits på grundval av denna 
förordning, innehåller redan detaljerade 
regler om skydd för visselblåsare. Sådan 
befintlig unionslagstiftning, inbegripet 
förteckningen i del II i bilagan, bör 
kompletteras genom detta direktiv, så att 
dessa instrument är helt anpassade till 
direktivets miniminormer samtidigt som de 
behåller eventuella särdrag som är 
skräddarsydda för de berörda sektorerna. 
Detta är särskilt viktigt när det gäller att 
fastställa vilka rättsliga enheter på området 
finansiella tjänster, förebyggande av 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
som för närvarande är skyldiga att inrätta 
interna rapporteringskanaler.

(18) Vissa unionsakter, särskilt på 
området finansiella tjänster, t.ex. 
förordning (EU) nr 596/2014 om 
marknadsmissbruk49 och kommissionens 
genomförandedirektiv (EU) 2015/239250, 
som antagits på grundval av denna 
förordning, innehåller redan detaljerade 
regler om skydd för visselblåsare. Sådan 
befintlig unionslagstiftning, inbegripet 
förteckningen i del II i bilagan, bör 
kompletteras genom detta direktiv, så att 
dessa instrument är helt anpassade till 
direktivets miniminormer samtidigt som de 
behåller eventuella särdrag som är 
skräddarsydda för de berörda sektorerna. 
Detta är särskilt viktigt när det gäller att 
fastställa vilka rättsliga enheter på området 
finansiella tjänster, förebyggande av 
penningtvätt, korrekt genomförande av 
direktivet om sena betalningar 
(2011/7/EU), finansiering av terrorism och 
it-brottslighet som för närvarande är 
skyldiga att inrätta interna 
rapporteringskanaler. Eftersom dessa fall 
ofta omfattar mycket komplicerade 
internationella bolagskonstruktioner och 
finansiella konstruktioner, som 
förmodligen omfattas av olika 
behörigheter, bör det antas bestämmelser 
om en gemensam kontaktpunkt för 
visselblåsare.

_________________ _________________

49 EUT L 173, 12.6.2014, s. 1. 49 EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

50 Kommissionens genomförandedirektiv 
(EU) 2015/2392 av den 17 december 2015 
om Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller 

50 Kommissionens genomförandedirektiv 
(EU) 2015/2392 av den 17 december 2015 
om Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller 
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rapportering till behöriga myndigheter av 
faktiska eller potentiella överträdelser av 
den förordningen (EUT L 332, 18.12.2015, 
s. 126).

rapportering till behöriga myndigheter av 
faktiska eller potentiella överträdelser av 
den förordningen (EUT L 332, 18.12.2015, 
s. 126).

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Varje gång en ny unionsakt antas, 
för vilken skydd för visselblåsare är 
relevant och kan bidra till en effektivare 
kontroll av efterlevnaden, bör det 
övervägas om bilagan till detta direktiv bör 
ändras för att föra in den akten under 
direktivets tillämpningsområde.

(19) Varje gång en ny unionsakt antas, 
för vilken skydd för visselblåsare är 
relevant och kan bidra till en effektivare 
kontroll av efterlevnaden, bör bilagan till 
detta direktiv ändras så att den akten förs 
in under direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Detta direktiv bör inte påverka det 
skydd som ges till arbetstagare när de 
rapporterar om överträdelser av unionens 
arbetslagstiftning. På området för säkerhet 
och hälsa i arbetet kräver artikel 11 i 
direktiv 89/391/EEG redan att 
medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare och deras representanter inte 
på något sätt får missgynnas på grund av 
deras anmodan eller förslag till 
arbetsgivare att vidta lämpliga åtgärder i 
syfte att minska riskerna för arbetstagarna 
och/eller undanröja källan till faran. 
Arbetstagare och arbetstagarrepresentanter 
har rätt att ta upp frågor med de behöriga 
myndigheterna om de anser att de åtgärder 
som vidtagits och de metoder som använts 
av arbetsgivaren inte är tillräckliga för att 
uppnå säkerhet och hälsa.

(20) Detta direktiv bör inte påverka det 
skydd som ges till arbetstagare när de 
rapporterar om överträdelser av unionens 
arbetslagstiftning. På området för säkerhet 
och hälsa i arbetet kräver artikel 11 i 
direktiv 89/391/EEG redan att 
medlemsstaterna ska säkerställa att 
arbetstagare och deras representanter inte 
på något sätt får missgynnas på grund av 
deras anmodan eller förslag till 
arbetsgivare att vidta lämpliga åtgärder i 
syfte att minska riskerna för arbetstagarna 
och/eller undanröja källan till faran. 
Arbetstagare och arbetstagarrepresentanter 
har rätt att ta upp frågor med de behöriga 
myndigheterna på nationell nivå eller 
unionsnivå om de anser att de åtgärder 
som vidtagits och de metoder som använts 
av arbetsgivaren inte är tillräckliga för att 
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uppnå säkerhet och hälsa.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Detta direktiv bör inte påverka 
skyddet av nationell säkerhet och andra 
sekretessbelagda uppgifter som enligt 
unionens lagstiftning eller 
medlemsstaternas gällande lagar och andra 
författningar ska vara skyddade från 
obehörig tillgång. I synnerhet bör 
bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka de skyldigheter som följer av 
kommissionens beslut (EU, Euratom) 
2015/444 av den 13 mars 2015 om 
säkerhetsbestämmelser för skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade EU-
uppgifter eller rådets beslut av den 23 
september 2013 om säkerhetsbestämmelser 
för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter.

(21) Detta direktiv bör inte påverka 
skyddet av nationell säkerhet och andra 
sekretessbelagda uppgifter som enligt 
unionens lagstiftning eller 
medlemsstaternas gällande lagar och andra 
författningar ska vara skyddade från 
obehörig tillgång. Dessutom bör 
bestämmelserna i detta direktiv inte 
påverka de skyldigheter som följer av 
kommissionens beslut (EU, Euratom) 
2015/444 av den 13 mars 2015 om 
säkerhetsbestämmelser för skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade EU-
uppgifter eller rådets beslut av den 23 
september 2013 om säkerhetsbestämmelser 
för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Skydd bör i första hand gälla 
personer som har ställning som 
”arbetstagare” i den mening som avses i 
artikel 45 i EUF-fördraget, såsom detta 
begrepp tolkats av Europeiska unionens 
domstol52, det vill säga personer som, 
under en viss tid, mot ersättning utför 
arbete av ekonomiskt värde åt någon annan 
under dennes ledning. Skydd bör således 
även ges till arbetstagare med atypiska 
anställningsförhållanden, inklusive
deltidsanställda och arbetstagare med en 
tidsbegränsad anställning, liksom personer 

(26) Skydd bör i första hand gälla 
personer som har ställning som 
”arbetstagare” i den mening som avses i 
artikel 45 i EUF-fördraget, såsom detta 
begrepp tolkats av Europeiska unionens 
domstol52, det vill säga personer som, 
under en viss tid, mot ersättning utför 
arbete av ekonomiskt värde åt någon annan 
under dennes ledning. Skydd bör således 
även ges till arbetstagare med atypiska 
anställningsförhållanden, inklusive 
deltidsanställda och arbetstagare med en 
tidsbegränsad anställning, liksom personer 
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som har ett anställningsavtal eller 
anställningsförhållande med ett 
bemanningsföretag, vilket är typer av 
förhållanden där standardskydd mot 
orättvis behandling ofta är svårt att 
tillämpa.

som har ett anställningsavtal eller 
anställningsförhållande med ett 
bemanningsföretag, vilket är typer av 
förhållanden där standardskydd mot 
orättvis behandling ofta är svårt att 
tillämpa. Med tanke på att man i en 
rapport från Transparency International 
som publicerades sommaren 2018 
understryker behovet av skydd för 
visselblåsare även inom EU:s institutioner 
bör skyddet utvidgas till att även omfatta 
EU-anställda.

_________________ _________________

52 Domar av den 3 juli 1986 i mål 66/85, 
Deborah Lawrie-Blum, av den 14 oktober 
2010 i mål C-428/09, Union Syndicale 
Solidaires Isère, av den 9 juli 2015 i mål C-
229/14, Balkaya, av den 4 december 2014 i 
mål C-413/13, FNV Kunsten, och av den 
17 november 2016 i mål C-216/15, 
Ruhrlandklinik.

52 Domar av den 3 juli 1986 i mål 66/85, 
Deborah Lawrie-Blum, av den 14 oktober 
2010 i mål C-428/09, Union Syndicale 
Solidaires Isère, av den 9 juli 2015 i mål C-
229/14, Balkaya, av den 4 december 2014 i 
mål C-413/13, FNV Kunsten, och av den 
17 november 2016 i mål C-216/15, 
Ruhrlandklinik.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Ett effektivt skydd för visselblåsare 
innebär att skydd ges även åt ytterligare 
kategorier av personer, vilka även om de 
inte är beroende av sin arbetsrelaterade 
verksamhet ekonomiskt, ändå kan utsättas 
för repressalier om de avslöjar 
överträdelser. Repressalier mot volontärer 
och oavlönade praktikanter kan ta formen 
av att deras tjänster inte längre efterfrågas, 
eller att de ges negativa vitsord för 
framtida anställning eller att deras 
anseende på annat sätt skadas.

(28) Ett effektivt skydd för visselblåsare 
innebär att skydd ges även åt ytterligare 
kategorier av personer, vilka även om de 
inte är beroende av sin arbetsrelaterade 
verksamhet ekonomiskt, ändå kan utsättas 
för repressalier om de avslöjar 
överträdelser. Repressalier mot volontärer 
och oavlönade praktikanter kan ta formen 
av att deras tjänster inte längre efterfrågas, 
eller att de ges negativa vitsord för 
framtida anställning eller att deras 
anseende eller karriärmöjligheter på annat 
sätt skadas.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
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Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Skydd bör ges till personer som 
arbetar inom institutioner belägna i 
unionen, men också till personer som 
arbetar i europeiska enheter belägna 
utanför unionen. Det bör även omfatta 
tjänstemän, annan personal och 
praktikanter vid unionens institutioner, 
byråer och organ.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Det ankommer på medlemsstaterna 
att identifiera vilka myndigheter som ska 
vara behöriga att ta emot och på lämpligt 
sätt följa upp rapporter om överträdelser 
som omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde. Det kan vara tillsyns-
eller övervakningsorgan på de berörda 
områdena, brottsbekämpande myndigheter, 
korruptionsbekämpande organ eller 
ombudsmän. De myndigheter som utses 
bör ha nödvändig kapacitet och befogenhet 
att bedöma riktigheten i de påståenden som 
framställs i rapporten och att hantera den 
rapporterade överträdelsen, inbegripet att 
inleda en utredning, lagföring, åtgärder för 
att återkräva medel eller andra avhjälpande 
åtgärder, i enlighet med sitt uppdrag.

(34) Det ankommer på medlemsstaterna 
att identifiera vilka myndigheter som ska 
vara behöriga att ta emot och på lämpligt 
sätt följa upp rapporter om överträdelser 
som omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde, att säkerställa ett 
korrekt genomförande och att säkerställa 
fullständigt, lojalt och skyndsamt 
samarbete mellan de behöriga 
myndigheterna både inom den egna 
medlemsstaten och med de berörda 
myndigheterna i andra medlemsstater. 
Det kan vara tillsyns- eller 
övervakningsorgan på de berörda 
områdena, brottsbekämpande myndigheter, 
korruptionsbekämpande organ eller 
ombudsmän. De myndigheter som utses 
bör utöver nödvändig kapacitet och 
befogenhet även ha lämplig personal för
att bedöma riktigheten i de påståenden som 
framställs i rapporten och att hantera den 
rapporterade överträdelsen, inbegripet att 
inleda en utredning, lagföring, åtgärder för 
att återkräva medel eller andra avhjälpande 
åtgärder, i enlighet med sitt uppdrag.

Ändringsförslag 19
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Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att effektivt kunna upptäcka 
och förebygga överträdelser av 
unionsrätten är det mycket viktigt att 
relevant information snabbt når de som är 
närmast källan till problemet, är bäst 
skickade att utreda och har befogenheter att 
åtgärda det, om möjligt. Detta kräver att 
rättsliga enheter i den privata och den 
offentliga sektorn fastställer lämpliga 
interna förfaranden för att ta emot och följa 
upp rapporter.

(37) För att effektivt kunna upptäcka 
och förebygga överträdelser av 
unionsrätten är det mycket viktigt att 
relevant information snabbt når de som är 
närmast källan till problemet, är bäst 
skickade att utreda och har befogenheter att 
åtgärda det, om möjligt. Detta kräver att 
rättsliga enheter i den privata och den 
offentliga sektorn fastställer lämpliga 
interna förfaranden för att ta emot, 
analysera och följa upp rapporter.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Undantaget från skyldigheten att 
inrätta interna rapporteringskanaler för små 
företag och mikroföretag bör inte gälla 
privata företag som är verksamma inom 
området finansiella tjänster. Sådana företag 
bör även fortsättningsvis vara skyldiga att 
inrätta interna rapporteringskanaler, i linje 
med de nuvarande skyldigheter som 
föreskrivs i unionens regelverk om 
finansiella tjänster.

(39) Undantaget från skyldigheten att 
inrätta interna rapporteringskanaler för små 
företag och mikroföretag bör inte gälla 
privata företag som är verksamma inom 
eller nära kopplade till området finansiella 
tjänster. Sådana företag bör även 
fortsättningsvis vara skyldiga att inrätta 
interna rapporteringskanaler, i linje med de 
nuvarande skyldigheter som föreskrivs i 
unionens regelverk om finansiella tjänster.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Medlemsstaterna bör säkerställa en 
lämplig dokumentation av alla rapporter 
om överträdelser och se till att alla 
rapporter finns tillgängliga inom den 
behöriga myndigheten och att information 

(57) Medlemsstaterna bör säkerställa en 
lämplig dokumentation av alla rapporter 
om överträdelser och se till att alla 
rapporter finns tillgängliga inom den 
behöriga myndigheten och att information 



PE625.343v02-00 16/41 AD\1163252SV.docx

SV

som mottas genom rapporterna vid behov 
kan användas som bevisning vid 
verkställighetsåtgärder.

som mottas genom rapporterna vid behov 
kan användas som bevisning vid 
verkställighetsåtgärder och när så är 
lämpligt göras tillgänglig för andra 
myndigheter på nationell nivå eller 
unionsnivå. Det åligger både de 
översändande och mottagande 
myndigheterna att säkerställa såväl 
fullständigt skydd för visselblåsare som 
fullständigt, lojalt och skyndsamt 
samarbete.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Som regel bör rapporterande 
personer först använda de interna kanaler 
som står till deras förfogande och 
rapportera till sin arbetsgivare. Det kan 
dock vara så att det inte finns några interna 
kanaler (i fråga om enheter som inte är 
skyldiga att inrätta sådana enligt detta 
direktiv eller tillämplig nationell 
lagstiftning) eller att det inte är 
obligatoriskt att använda dem (t.ex. i fråga 
om personer som inte befinner sig i ett 
anställningsförhållande) eller att de har 
använts men inte fungerade korrekt (t.ex. 
hanterades rapporten inte omsorgsfullt eller 
inom en rimlig tidsfrist, eller vidtogs inte 
någon åtgärd för att åtgärda 
lagöverträdelsen trots ett positivt resultat 
av utredningen).

(62) Rapporterande personer bör först 
använda de interna kanaler som står till 
deras förfogande och rapportera till sin 
arbetsgivare. Det kan dock vara så att det 
inte finns några interna kanaler (i fråga om 
enheter som inte är skyldiga att inrätta 
sådana enligt detta direktiv eller tillämplig 
nationell lagstiftning) eller att det inte är 
obligatoriskt att använda dem (t.ex. i fråga 
om personer som inte befinner sig i ett 
anställningsförhållande) eller att de har 
använts men inte fungerade korrekt (t.ex. 
hanterades rapporten inte omsorgsfullt eller 
inom en rimlig tidsfrist, eller vidtogs inte 
någon åtgärd för att åtgärda 
lagöverträdelsen trots ett positivt resultat 
av utredningen).

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) Detta direktiv inför miniminormer 
och medlemsstaterna bör ha befogenhet att 

(80) Detta direktiv inför miniminormer 
och medlemsstaterna bör ha befogenhet 



AD\1163252SV.docx 17/41 PE625.343v02-00

SV

införa eller behålla bestämmelser som är 
förmånligare för den rapporterande 
personen, under förutsättning att sådana 
bestämmelser inte inverkar på åtgärderna 
för skydd av berörda personer.

och uppmuntras att införa eller behålla 
bestämmelser som är förmånligare för den 
rapporterande personen, under 
förutsättning att sådana bestämmelser inte 
inverkar på åtgärderna för skydd av 
berörda personer.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) Målen för detta direktiv, nämligen 
att genom ett effektivt skydd för 
viselblåsare stärka kontrollen av 
efterlevnaden av unionsrätten på vissa 
politikområden och med avseende på vissa 
rättsakter, där överträdelser av unionsrätten 
kan orsaka allvarlig skada för 
allmänintresset, kan inte i tillräcklig 
utsträckning uppnås av medlemsstaterna 
utan kan uppnås bättre på unionsnivå 
genom att miniminormer för harmonisering 
av skyddet för visselblåsare föreskrivs. 
Vidare kan endast åtgärder på unionsnivå 
åstadkomma enhetlighet och anpassa de 
befintliga unionsreglerna om skydd för 
visselblåsare. Därför kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

(84) Målen för detta direktiv, nämligen 
att genom ett effektivt skydd för 
visselblåsare stärka kontrollen av 
efterlevnaden på vissa politikområden och 
med avseende på vissa rättsakter där 
överträdelser av unionsrätten kan orsaka 
skada för allmänintresset, kan inte i 
tillräcklig utsträckning uppnås av 
medlemsstaterna utan kan uppnås bättre på 
unionsnivå genom att miniminormer för 
harmonisering av skyddet för visselblåsare 
föreskrivs. Vidare kan endast åtgärder på 
unionsnivå åstadkomma enhetlighet och 
anpassa de befintliga unionsreglerna om 
skydd för visselblåsare. Därför kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att stärka kontrollen av 
efterlevnaden av unionsrätt och 

1. I syfte att stärka kontrollen av 
efterlevnaden av unionsrätt och 
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unionspolitik på särskilda områden, 
fastställs i detta direktiv miniminormer för 
skydd för personer som rapporterar om 
följande olagliga verksamheter eller
lagmissbruk:

unionspolitik på särskilda områden, 
fastställs i detta direktiv gemensamma 
miniminormer för skydd för personer som 
rapporterar om olagliga verksamheter,
lagmissbruk, eller hot mot allmänintresset, 
bland annat följande:

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Överträdelser som omfattas av 
tillämpningsområdet för de 
unionsrättsakter som anges i bilagan (del 
I och del II) vad gäller följande områden:

a) Överträdelser som omfattas av 
tillämpningsområdet för unionsakterna 
inom följande områden:

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Finansiella tjänster, förhindrande av 
penningtvätt och finansiering av terrorism.

ii) Finansiella tjänster, förhindrande av 
skatteundandragande, skattebedrägeri, 
skatteflykt, penningtvätt och finansiering 
av terrorism, även cyberterrorism och it-
brottslighet, korruption och organiserad 
brottslighet.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Överträdelser av artiklarna 101, 
102, 106, 107 och 108 i EUF-fördraget och 
överträdelser som omfattas av 
tillämpningsområdet för rådets förordning 
(EG) nr 1/2003 och rådets förordning (EU) 
2015/1589.

b) Konkurrensrätten, särskilt 
överträdelser av artiklarna 101, 102, 106, 
107 och 108 i EUF-fördraget och 
överträdelser som omfattas av 
tillämpningsområdet för rådets förordning 
(EG) nr 1/2003 och rådets förordning (EU) 
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2015/1589.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Överträdelser som rör den inre 
marknaden, som avses i artikel 26.2 i EUF-
fördraget, vad gäller handlingar som utgör 
överträdelser av reglerna om bolagsskatt 
eller system som syftar till att erhålla 
skattefördelar som motverkar målet eller 
syftet med tillämplig 
bolagsskattelagstiftning.

d) Överträdelser som rör den inre 
marknaden, som avses i artikel 26.2 i EUF-
fördraget, särskilt vad gäller handlingar 
som utgör överträdelser av reglerna om 
bolagsskatt eller system som syftar till att 
erhålla skattefördelar som motverkar målet 
eller syftet med tillämplig 
bolagsskattelagstiftning.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om särskilda regler om 
rapportering av överträdelser föreskrivs i 
sektorsspecifika unionsrättsakter som 
förtecknas i del II i bilagan ska de reglerna 
gälla. Bestämmelserna i detta direktiv ska 
var tillämpliga på alla frågor som gäller 
skydd för rapporterande personer som inte 
regleras i de sektorsspecifika 
unionsrättsakterna.

2. Om särskilda regler om högre 
skydd i samband med rapportering av 
överträdelser föreskrivs i sektorsspecifika 
unionsrättsakter som förtecknas i del II i 
bilagan ska de reglerna gälla. 
Bestämmelserna i detta direktiv ska vara
tillämpliga på alla frågor som gäller skydd 
för rapporterande personer som inte 
regleras i de sektorsspecifika 
unionsrättsakterna.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
rapporterande personer som arbetar i den 
privata eller offentliga sektorn och som 

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
rapporterande personer och bidragande 
personer i den privata eller offentliga 
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förvärvat information om överträdelser i ett 
arbetsrelaterat sammanhang, inbegripet, 
åtminstone, följande:

sektorn som förvärvat information om 
överträdelser, inbegripet, åtminstone, 
följande:

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Personer som har status som 
arbetstagare i den mening som avses i 
artikel 45 i EUF-fördraget.

a) Personer som har status som 
arbetstagare i den mening som avses i 
artikel 45 i EUF-fördraget, inbegripet 
deltidsarbetande och visstidsanställda 
arbetstagare, samt personer som har 
status som offentliganställda.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Varje person som arbetar under 
överinseende och ledning av entreprenörer, 
underentreprenörer och leverantörer.

d) Varje person som arbetar under 
överinseende och ledning av entreprenörer, 
underentreprenörer, tjänsteleverantörer
och leverantörer.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Personer som underlättar 
rapporteringen, såsom mellanhänder och 
journalister.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
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Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska också tillämpas 
på rapporterande personer vilkas 
arbetsrelaterade förhållande ännu inte har 
inletts, i fall där information rörande en 
överträdelse har förvärvats under 
rekryteringsprocessen eller andra 
förhandlingar inför ingående av avtal.

2. Detta direktiv ska också tillämpas 
på rapporterande personer vilkas 
arbetsrelaterade förhållande ännu inte har 
inletts, i fall där information rörande en 
överträdelse har förvärvats under 
rekryteringsprocessen eller andra 
förhandlingar inför ingående av avtal, och 
på arbetsrelaterade förhållanden som har 
avslutats.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar artiklarna 
22a, 22b och 22c i förordning nr 31 
(EEG), nr 11 (EKSG), ska detta direktiv 
även omfatta Europeiska unionens och 
Europeiska atomenergigemenskapens 
tjänstemän och övriga anställda som 
rapporterar information om någon av de 
överträdelser som avses i artikel 1.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) överträdelser: faktiska eller 
potentiella olagliga verksamheter eller 
lagmissbruk som rör de unionsrättsakter 
och områden som omfattas av det 
tillämpningsområde som avses i artikel 1
och i bilagan.

(1) överträdelser: faktiska eller 
potentiella olagliga verksamheter, 
underlåtenheter eller lagmissbruk som rör 
unionens rättsakter, framför allt inom
områden som omfattas av det 
tillämpningsområde som avses i artikel 1.

Ändringsförslag 38
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) lagmissbruk: handlingar eller 
underlåtenheter som omfattas av 
unionsrättens tillämpningsområde vilka 
formellt sett inte förefaller vara olagliga 
men vilka motverkar målet eller syftet med 
de tillämpliga reglerna.

(3) lagmissbruk: handlingar eller 
underlåtenheter som omfattas av 
unionsrättens tillämpningsområde vilka 
formellt sett inte förefaller vara olagliga 
men vilka motverkar målet eller syftet med 
de tillämpliga reglerna eller utgör en fara 
för allmänintresset.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) information om överträdelser: bevis 
för faktiska överträdelser samt rimliga 
misstankar om potentiella överträdelser 
som ännu inte har förverkligats.

(4) information om överträdelser: bevis 
för faktiska överträdelser samt misstankar 
om potentiella överträdelser som ännu inte 
har förverkligats.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) rapport: tillhandahållande av 
information om en överträdelse som har 
inträffat eller sannolikt kommer att inträffa 
i den organisation där den rapporterande 
personen arbetar eller har arbetat eller i
en annan organisation med vilken denne 
är eller har varit i kontakt genom sitt 
arbete.

(5) rapport: tillhandahållande av 
information om en överträdelse som har 
inträffat eller sannolikt kommer att inträffa 
i händelse av ett allvarligt överhängande
hot eller om det föreligger en risk för 
oåterkallelig skada.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) utlämnande: göra information om 
överträdelser som förvärvats i ett 
arbetsrelaterat sammanhang tillgänglig 
för allmänheten.

(8) utlämnande: göra information om 
överträdelser tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) rapporterande person: en fysisk 
eller juridisk person som rapporterar eller 
lämnar ut information om överträdelser 
som förvärvats i samband med dennes 
arbetsrelaterade verksamhet.

(9) rapporterande person: en fysisk 
eller juridisk person som rapporterar eller 
lämnar ut information om överträdelser 
eller som riskerar repressalier; detta 
omfattar personer som inte arbetar i ett 
traditionellt förhållande mellan anställd 
och arbetsgivare, såsom konsulter, 
entreprenörer, praktikanter, volontärer, 
studerande arbetstagare samt tillfälligt 
och tidigare anställda.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) repressalie: varje hot om eller 
faktiskt handling eller underlåtenhet som 
föranletts av den interna eller externa 
rapporteringen vilken sker i ett 
arbetsrelaterat sammanhang och ger 
upphov till eller kan ge upphov till 
oberättigad skada för den rapporterande 
personen.

(12) repressalie: varje hot om eller 
faktisk handling eller underlåtenhet som 
föranletts av den interna eller externa 
rapporteringen eller utlämnandet och som
ger upphov till eller kan ge upphov till 
oberättigad skada för den rapporterande 
personen, den person som misstänks vara 
den rapporterande personen eller 
familjemedlemmar, släktingar eller 
bidragande personer.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
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Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) uppföljning: varje åtgärd som 
vidtas av mottagaren av en rapport, som 
gjorts internt eller externt, för att bedöma 
riktigheten i de påståenden som framställs i 
rapporten och, i förekommande fall, för att 
hantera den rapporterade överträdelsen, 
inbegripet åtgärder som interna 
underökningar, utredningar, lagföring, 
åtgärder för att återkräva medel och 
avslutande av ärendet.

(13) uppföljning: varje åtgärd som 
vidtas av mottagaren av en rapport, som 
gjorts internt eller externt, för att bedöma 
riktigheten i de påståenden som framställs i 
rapporten och, i förekommande fall, för att 
hantera den rapporterade överträdelsen, 
inbegripet åtgärder som interna 
undersökningar, utredningar, lagföring, 
åtgärder för att återkräva medel och 
avslutande av ärendet samt andra lämpliga 
avhjälpande eller begränsande åtgärder.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) behörig myndighet: varje nationell
myndighet som har rätt att ta emot 
rapporter i enlighet med kapitel III och som 
har utsetts att utföra de uppgifter som 
föreskrivs i detta direktiv, särskilt vad 
gäller uppföljning av rapporter.

(14) behörig myndighet: varje juridiskt 
ansvarig myndighet på unionsnivå eller 
nationell nivå som har rätt att ta emot 
rapporter i enlighet med kapitel III och som 
har utsetts att utföra de uppgifter som 
föreskrivs i detta direktiv, särskilt vad 
gäller uppföljning av rapporter.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
rättsliga enheter i den privata och den 
offentliga sektorn inrättar interna kanaler 
och förfaranden för rapportering och 
uppföljning av rapporter, vid behov efter 
samråd med arbetsmarknadens parter.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
rättsliga enheter i den privata och den 
offentliga sektorn inrättar interna kanaler 
och förfaranden för rapportering och 
uppföljning av rapporter efter samråd med 
arbetsmarknadens parter.
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Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sådana kanaler och förfaranden ska 
göra det möjligt för anställda vid enheten 
att rapportera. De kan också göra det 
möjligt för andra personer som är i kontakt 
med enheten i sin arbetsrelaterade 
verksamhet, såsom avses i artikel 2.1 b, c 
och d, att rapportera, men det ska inte vara 
obligatoriskt för dessa kategorier av 
personer att använda interna 
rapporteringskanaler.

2. Sådana kanaler och förfaranden ska 
göra det möjligt för anställda vid enheten 
att rapportera. De ska också göra det 
möjligt för andra personer som är i kontakt 
med enheten i sin arbetsrelaterade 
verksamhet, såsom avses i artikel 2.1 b, c 
och d, att rapportera, men det ska inte vara 
obligatoriskt för dessa kategorier av 
personer att använda interna 
rapporteringskanaler.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Privata rättsliga enheter med en årlig 
omsättning eller en årlig balansräkning på 
10 miljoner euro eller mer.

Privata rättsliga enheter med en årlig 
omsättning eller årlig balansräkning för 
företaget eller koncernen på 10 miljoner 
euro eller mer.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Privata rättsliga enheter oberoende 
av storlek som är verksamma inom 
området finansiella tjänster eller som är 
sårbara för penningtvätt och finansiering 
av terrorism, såsom regleras av de 
unionsakter som avses i bilagan.

c) Privata rättsliga enheter oberoende 
av storlek som är verksamma inom 
området finansiella tjänster eller som är 
sårbara för penningtvätt, finansiering av 
terrorism eller it-brottslighet, såsom 
regleras av de unionsakter som avses i 
bilagan.
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Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Europeiska unionens institutioner, 
organ och byråer.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kanaler för att ta emot rapporter 
vilka är utformade, inrättade och drivs på 
ett sätt som säkerställer att den 
rapporterande personers identitet 
behandlas konfidentiellt och att åtkomst för 
obehörig personal förhindras.

a) Kanaler för att ta emot rapporter 
vilka är utformade, inrättade och drivs på 
ett sätt som säkerställer en bekräftelse på 
att rapporten mottagits samt säkerställer 
att den rapporterande personens identitet 
behandlas konfidentiellt eller anonymt och 
att åtkomst för obehörig personal 
förhindras.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En rimlig tidsfrist, som inte 
överstiger tre månader efter rapporten, för 
att lämna återkoppling till den 
rapporterande personen om uppföljningen 
av rapporten.

d) En rimlig tidsfrist, som inte 
överstiger tre månader efter rapporten, för 
att lämna väsentlig återkoppling till den 
rapporterande personen om uppföljningen 
av rapporten.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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a) Skriftliga rapporter i elektronisk 
form eller pappersform och/eller muntliga 
rapporter genom telefonsamtal, oavsett om 
de spelas in eller inte.

a) Skriftliga rapporter i elektronisk 
form eller pappersform och/eller muntliga 
rapporter genom telefonsamtal, oavsett om 
de spelas in eller inte. Om telefonsamtalet 
spelas in ska den rapporterande personen 
ha gett sitt samtycke i förväg.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fysiska möten med den person eller 
avdelning som utsetts att ta emot rapporter.

b) Fysiska möten med den person eller 
avdelning som utsetts att ta emot rapporter, 
i närvaro, om den rapporterande 
personen så önskar, av en facklig 
företrädare eller den rapporterande 
personens juridiska ombud.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) inrättar oberoende och självständiga 
externa rapporteringskanaler, som både är 
säkra och säkerställer konfidentialitet, för 
att ta emot och hantera information som 
lämnas av den rapporterande personen,

a) inrättar oberoende och självständiga 
externa rapporteringskanaler, som både är 
säkra och säkerställer konfidentialitet, för 
att ta emot och hantera information som 
lämnas av den rapporterande personen, 
medger anonym rapportering och skyddar 
visselblåsarens personuppgifter,

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) främjar kostnadsfri och oberoende 
rådgivning och juridiskt stöd för 
rapporterande personer och 
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mellanhänder,

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) lämnar återkoppling till den 
rapporterande personen om uppföljningen 
av rapporten inom en rimlig tidsfrist som 
inte överstiger tre månader eller, i 
vederbörligen motiverade fall, sex 
månader,

b) bekräftar mottagandet av 
rapporten och lämnar återkoppling till den 
rapporterande personen om uppföljningen 
av rapporten inom en rimlig tidsfrist som 
inte överstiger tre månader eller, i 
vederbörligen motiverade fall, sex 
månader,

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) översänder informationen i 
rapporten till unionens behöriga organ eller 
byråer, beroende på vilket som är 
tillämpligt, för vidare utredning, om så är 
föreskrivet i nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning.

c) översänder informationen i 
rapporten till unionens behöriga organ eller 
byråer eller andra medlemsstater, 
beroende på vilket som är tillämpligt, för 
vidare utredning.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) samarbetar fullt ut, lojalt och 
snabbt med andra medlemsstater och 
EU:s myndigheter.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
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Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter följer upp 
rapporterna genom att vidta nödvändiga 
åtgärder och, i lämplig utsträckning, utreda 
föremålet för rapporterna. De behöriga 
myndigheterna ska underrätta den 
rapporterande personen om det slutliga 
resultatet av utredningarna.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter följer upp 
rapporterna genom att vidta nödvändiga 
åtgärder och, i lämplig utsträckning, utreda 
föremålet för rapporterna. De behöriga 
myndigheterna ska underrätta den 
rapporterande personen och alla andra 
berörda medlemsstater och EU:s behöriga 
myndigheter, organ och byråer om det 
slutliga resultatet av utredningarna.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
varje myndighet som har mottagit en 
rapport men inte är behörig att vidta 
åtgärder mot överträdelsen översänder 
rapporten till den behöriga myndigheten 
och underrättar den rapporterande personen 
om detta.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
varje myndighet som har mottagit en 
rapport men inte är behörig att vidta 
åtgärder mot överträdelsen översänder 
rapporten till den behöriga myndigheten 
och underrättar den rapporterande personen 
om detta. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att behöriga myndigheter som mottar 
rapporter, med avseende på vilka de inte 
är behöriga att vidta åtgärder, har tydliga 
förfaranden för att hantera all utlämnad 
information på ett säkert och 
konfidentiellt sätt.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De främjar kostnadsfri och 
oberoende rådgivning och juridiskt stöd 
för rapporterande personer och 
mellanhänder.
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Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fysiska möten med den särskilt 
avdelade personalen vid den behöriga 
myndigheten.

c) Fysiska möten med den särskilt 
avdelade personalen vid den behöriga 
myndigheten i närvaro, om den 
rapporterande personen så önskar, av en 
facklig företrädare eller den 
rapporterande personens juridiska 
ombud, samtidigt som respekten för 
konfidentialitet och anonymitet 
säkerställs.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter har personal som 
särskilt avdelats för att hantera rapporter. 
Särskilt avdelad personal ska få särskild 
utbildning i hantering av rapporter.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter har tillräckligt med 
behörig personal som särskilt avdelats för 
att hantera rapporter. Särskilt avdelad 
personal ska få särskild utbildning i 
hantering av rapporter.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Hålla kontakt med den 
rapporterande personen i syfte att 
informera denne om utredningens gång och 
resultat.

c) Hålla konfidentiell kontakt med 
den rapporterande personen i syfte att 
informera denne om utredningens gång och 
resultat.
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Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En rimlig tidsfrist, som inte 
överstiger tre månader eller sex månader i 
vederbörligen motiverade fall, för att 
lämna återkoppling till den rapporterande 
personen om uppföljningen av rapporten 
och innehållet i denna återkoppling.

b) En rimlig tidsfrist, som inte 
överstiger tre månader eller sex månader i 
vederbörligen motiverade fall, för att 
lämna väsentlig återkoppling till den 
rapporterande personen om uppföljningen 
av rapporten och innehållet i denna 
återkoppling.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Kontaktuppgifter för 
organisationer i det civila samhället där 
rättslig rådgivning kan erhållas 
kostnadsfritt.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En rapporterande person ska 
omfattas av skydd enligt detta direktiv om 
han eller hon har rimliga skäl att tro att den 
information som rapporterades var riktig 
vid tiden för rapporteringen och att 
informationen omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

1. En rapporterande person ska 
omfattas av skydd och beviljas status som 
rapporterande person enligt detta direktiv 
om han eller hon har rimliga skäl att tro att 
den information som rapporterades var 
riktig vid tiden för rapporteringen och att 
informationen omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv,
oavsett vilken rapporteringskanal som 
valdes. Skyddet omfattar personer som i 
god tro felaktigt lämnar ut information, 
och skyddet för rapporterande personer 
ska gälla medan en bedömning görs av 
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om utlämnandet är korrekt.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Även personer som anonymt 
lämnat ut information inom ramen för 
detta direktivs tillämpningsområde men 
vars identitet lämnats ut ska omfattas av 
skydd enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska fastställa 
tydliga kriterier för beviljandet av 
rättigheter och skydd för de rapporterande 
personerna enligt detta direktiv från och 
med rapporteringen.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En person som rapporterar externt 
ska omfattas av skydd enligt detta direktiv 
om ett av följande villkor är uppfyllt:

utgår

a) Han eller hon rapporterade först 
internt men ingen lämplig åtgärd vidtogs 
som svar på rapporten inom den rimliga 
tidsfrist som avses i artikel 5.

b) Interna rapporteringskanaler 
fanns inte tillgängliga för den 
rapporterande personen eller den 
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rapporterande personen kunde rimligen 
inte förväntas känna till att sådana 
kanaler fanns tillgängliga.

c) Det var i enlighet med artikel 4.2 
inte obligatoriskt för den rapporterande 
personen att använda interna 
rapporteringskanaler.

d) Han eller hon kunde inte rimligen 
förväntas använda interna 
rapporteringskanaler mot bakgrund av 
föremålet för rapporten.

e) Han eller hon hade rimliga skäl 
att tro att användningen av interna 
rapporteringskanaler skulle kunna 
äventyra effektiviteten i de behöriga 
myndigheternas utredningsåtgärder.

f) Han eller hon hade rätt att 
rapportera direkt genom externa 
rapporteringskanaler till en behörig 
myndighet med stöd av unionsrätten.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En person som lämnar ut 
information till allmänheten om 
överträdelser som omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv ska 
omfattas av skydd enligt detta direktiv om

utgår

a) han eller hon först rapporterade internt 
och/eller externt i enlighet med kapitlen II 
och III och punkt 2 i denna artikel, men 
ingen lämplig åtgärd vidtogs som svar på 
rapporten inom den rimliga tidsfrist som 
avses i artiklarna 6.2 b och 9.1 b, eller

b) han eller hon inte rimligen kunde 
förväntas använda interna och/eller 
externa rapporteringskanaler på grund av 
överhängande eller uppenbar fara för 
allmänintresset eller på grund av 
omständigheterna i det enskilda fallet, 
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eller om det föreligger en risk för 
oåterkallelig skada.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Tvång, hot, trakasserier eller 
utfrysning på arbetsplatsen.

g) Tvång, hot, trakasserier eller 
utfrysning.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a

Vägledning till den eller de rapporterande 
personerna av en oberoende tredje part

1. Medlemsstaterna får föreskriva att den 
rapporterande personen eller den person 
som avser att rapportera eller göra ett 
offentligt utlämnande ska få vägledning 
under processen. Identiteten på de 
personer som avses i denna punkt ska 
behandlas konfidentiellt under denna 
vägledning, som i synnerhet kan bestå av

a) kostnadsfri, opartisk och konfidentiell 
rådgivning, särskilt angående detta 
direktivs tillämpningsområde, 
rapporteringskanalerna och det skydd 
som beviljas den rapporterande personen, 
liksom den berörda personens rättigheter,

b) juridisk rådgivning vid rättstvister,

c) psykologiskt stöd.

2. Denna vägledning kan tillhandahållas 
av en oberoende administrativ myndighet, 
fackföreningar eller andra 
arbetstagarorganisationer eller ett 
behörigt organ som medlemsstaten utsett, 
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förutsatt att detta uppfyller följande 
kriterier:

a) Det har inrättats på vederbörligt sätt i 
enlighet med en medlemsstats lagar.

b) Det har ett berättigat intresse av att 
säkerställa efterlevnaden av 
bestämmelserna i detta direktiv.

c) Det drivs utan vinstsyfte.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Utöver att tillhandahålla rättshjälp 
till rapporterande personer i straffrättsliga 
förfaranden och i gränsöverskridande 
civilrättsliga förfaranden i enlighet med 
direktiv (EU) 2016/1919 och
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/52/EG63, och i enlighet med nationell 
lagstiftning, får medlemsstaterna föreskriva 
ytterligare åtgärder för rättsligt och 
ekonomiskt bistånd och stöd för 
rapporterande personer inom ramen för 
rättsliga förfaranden.

8. Utöver att tillhandahålla rättshjälp 
till rapporterande personer i straffrättsliga 
förfaranden och i gränsöverskridande 
civilrättsliga förfaranden i enlighet med 
direktiv (EU) 2016/1919 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/52/EG63, och i enlighet med nationell 
lagstiftning, får medlemsstaterna besluta 
att föreskriva ytterligare åtgärder för 
rättsligt och ekonomiskt bistånd och stöd 
för rapporterande personer inom ramen för 
rättsliga förfaranden samt ekonomiskt stöd 
vid tillfälligt inkomstbortfall.

__________________ __________________

63 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa 
aspekter på medling på privaträttens 
område (EUT L 136, 24.5.2008, s. 3).

63 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa 
aspekter på medling på privaträttens 
område (EUT L 136, 24.5.2008, s. 3).

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a

Skyldighet att behandla rapporterande 
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personers identitet konfidentiellt

1. Den eller de rapporterande personernas 
identitet får inte lämnas ut utan deras 
uttryckliga samtycke. Denna 
sekretesskyldighet omfattar också 
uppgifter som kan användas för att 
identifiera den rapporterande personen.

2. En person som förfogar över eller 
förvärvar de uppgifter som avses i punkt 1 
ska vara skyldig att inte lämna ut dessa 
uppgifter.

3. De omständigheter under vilka, genom 
undantag från punkt 2, uppgifter om den 
rapporterande personens identitet får 
lämnas ut, ska begränsas till 
undantagsfall där utlämnandet av dessa 
uppgifter är en nödvändig och 
proportionell skyldighet enligt 
unionsrätten eller nationell lagstiftning i 
samband med senare utredningar eller 
rättsliga förfaranden eller för att slå vakt 
om andras friheter, däribland rätten till 
försvar för den berörda personen, och i 
varje fall med förbehåll för lämpliga 
skyddsåtgärder enligt den berörda 
lagstiftningen. I sådana fall ska lämpliga 
och ändamålsenliga åtgärder vidtas för att 
säkerställa den eller de rapporterande 
personernas säkerhet och välbefinnande.

4. I de fall som avses i punkt 3 ska den 
person som utsetts att ta emot rapporten i 
god tid underrätta den rapporterande 
personen innan dennes identitet lämnas 
ut och samråda med vederbörande om 
möjliga alternativa åtgärder.

5. Kanalerna för intern och extern 
rapportering ska vara utformade på ett 
sätt som garanterar att den rapporterande 
personens identitet behandlas 
konfidentiellt och att åtkomst för 
obehöriga personer förhindras.
Information om vem i personalen som fått 
åtkomst till konfidentiella uppgifter ska 
bevaras, inbegripet tid och datum för 
sådan åtkomst.



AD\1163252SV.docx 37/41 PE625.343v02-00

SV

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) bryter mot skyldigheten att 
behandla rapporterande personers identitet 
konfidentiellt.

d) bryter mot skyldigheten att 
behandla rapporterande personers identitet 
konfidentiellt eller upprätthålla deras 
anonymitet.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) upprepar den överträdelse som 
rapporterats av den rapporterande 
personen, när ärendet väl avslutats.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva 
effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner tillämpliga på personer som gör 
illvilliga eller ogrundade rapporter eller 
utlämnanden, inbegripet åtgärder för att 
ersätta personer som har lidit skada på 
grund av illvilliga eller ogrundade 
rapporter eller utlämnanden.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva 
effektiva, proportionella och avskräckande 
sanktioner tillämpliga på personer som gör 
illvilliga eller ogrundade rapporter eller 
utlämnanden.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Artikel 17a

Skyldighet att samarbeta

1. De myndigheter i medlemsstaterna som 
uppmärksammas på överträdelser av 
unionsrätten, i enlighet med detta direktiv, 
ska skyndsamt underrätta alla andra 
berörda medlemsstaters myndigheter 
och/eller unionsbyråer och unionsorgan 
och samarbeta med dessa på ett lojalt och 
ändamålsenligt sätt samt utan dröjsmål.

2. De myndigheter i medlemsstaterna som 
underrättas av myndigheter i andra 
medlemsstater om potentiella 
överträdelser av unionsrätten, i enlighet 
med detta direktiv, ska tillhandahålla ett 
meningsfullt svar med angivelse av de 
åtgärder som vidtagits med anledning 
därav samt en officiell 
mottagningsbekräftelse och en 
kontaktpunkt för ytterligare samarbete.

3. Medlemsstaternas myndigheter ska 
skydda konfidentiell information som 
mottagits, särskilt med avseende på de 
rapporterande personernas identitet och 
övriga personuppgifter.

4. Medlemsstaternas myndigheter ska 
under konfidentialitet ge tillgång till den 
information som mottagits från de 
rapporterande personerna samt utan 
dröjsmål underlätta begäranden om 
ytterligare information.

5. Medlemsstaternas myndigheter ska dela 
med sig av all relevant information till 
andra behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna avseende överträdelser 
av unionsrätten eller nationell lagstiftning 
i internationella ärenden, och de ska göra 
detta utan dröjsmål.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 17b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17b

Inga undantag för rättigheter och 
rättsmedel

De rättigheter och rättsmedel som 
föreskrivs i detta direktiv får inte 
upphävas eller begränsas av ett avtal, en 
policy, en anställningsform eller ett 
anställningsvillkor, inte heller av ett 
skiljedomsavtal som ingås före eventuell 
tvist. Varje försök att upphäva eller 
begränsa dessa rättigheter och rättsmedel 
ska betraktas som ogiltigt och icke 
verkställbart.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När medlemsstaterna införlivar 
detta direktiv får de överväga att inrätta 
en oberoende myndighet för skydd av 
visselblåsare.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a

Uppdatering av bilagorna

Närhelst en ny unionsrättsakt omfattas av 
det materiella tillämpningsområde som 
fastställs i artikel 1.1 a eller artikel 1.2 ska 
kommissionen genom en delegerad akt 
uppdatera bilagorna i enlighet därmed.
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