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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at manglen på passende beskyttelse af whistleblowere kan have en negativ 

indvirkning på udviklingen og gennemførelsen af EU's politik vedrørende 

miljøbeskyttelse, folkesundhed og fødevaresikkerhed, mens frygt for gengældelse kan 

holde whistleblowere tilbage, hvilket kan være til skade for almenvellet; 

2. mener, at der er behov for oplysnings- og reklamekampagner om whistleblowing på 

nationalt og europæisk plan for at skabe en holdnings- og mentalitetsændring, selvom 

vigtigheden og værdien af sådanne advarsler vedrørende folkesundhed, miljø og 

fødevaresikkerhed i stigende grad er anerkendt i medlemsstaterne; 

3. er overbevist om, at whistleblowere spiller en uundværlig rolle i arbejdet for at mindske 

risici for folkesundheden, miljøet og fødevaresikkerheden – områder, hvor visse risici 

vanskeligt lader sig kontrollere udefra – og afskrække fra og forebygge 

uregelmæssigheder og korruption; mener, at en bedre beskyttelse af whistleblowere vil 

anspore til afsløring af risici og trusler mod folkesundheden og miljøet og forbedre 

fødevaresikkerheden i almenhedens interesse og fremme en kultur for offentlig 

ansvarlighed og integritet i både offentlige og private institutioner og endda redde 

menneskeliv; henviser til eksempler som offentliggørelsen af undersøgelsen om SARS 

(svært akut respiratorisk syndrom) og andre farlige sygdomme, der truede millioner af 

mennesker i Kina, samt undersøgeler, som har bidraget til at forhindre nogle 

miljømæssige farer i USA; 

4. minder om de seneste sager med stor gennemslagskraft såsom skandalerne omkring 

Dieselgate, Nestle og hestekød, hvor der blev afdækket risici for miljøet, folkesundheden 

og fødevaresikkerheden, og hvor afsløringer fra whistleblowere enten var medvirkende til, 

at de pågældende risikofaktorer blev opdaget, eller hvor en stærkere beskyttelse af 

whistleblowere kunne have ført til tidligere opdagelse af risikoen og skadesbegrænsning; 

5. understreger, at vigtige fremskridt inden for folkesundhed, navnlig tobakskontrol, i sidste 

ende kan spores tilbage til whistlebloweres videregivelse af interne dokumenter; 

6. henleder opmærksomheden på den omstændighed, at miljø-, folkesundheds- og 

fødevaresikkerhedsrisici sjældent stopper ved grænserne, hvilket betyder, at en svag eller 

ikke-eksisterende beskyttelse af whistleblowere i én medlemsstat, der kan forhindre 

rettidig afsløring af sådanne risici, bringer sundhed og sikkerhed i fare for alle EU-borgere 

og svækker deres muligheder for at beskytte miljøet; 

7. påpeger, at handel med vilde dyr og planter er blevet en af verdens mest indbringende 

former for organiseret kriminalitet, og bemærker den centrale rolle, der spilles af 

whistleblowere, som indberetter ulovlig handel, skovhugst, fiskeri og anden kriminalitet i 

forbindelse med vilde dyr og planter; 

8. understreger, at dokumentation for overtrædelser af EU's love om dyrebeskyttelse og 

fødevaresikkerhed på landbrug og slagterier bygger næsten udelukkende på 

whistleblowere, da disse steder ikke er tilgængelige for den brede offentlighed, og de 



 

PE604.553v02-00 4/8 AD\1130515DA.docx 

DA 

offentlige kontroller normalt annonceres på forhånd; 

9. anerkender, at fiskerfartøjer er meget isolerede under arbejde på havet, og at en stærk 

beskyttelse af whistleblowere er vigtig for at sætte dem i stand til at frembringe 

dokumentation for ulovligt fiskeri og andre overtrædelser af EU-retten; 

10. beklager dybt, at tilsynsmyndigheder, heriblandt de myndigheder, der overvåger 

fødevareforsyningskæden, har for få ressourcer og derfor er afhængige af whistleblowere 

for at få adgang til oplysninger; understreger derfor, at det har afgørende betydning at 

sikre øgede ressourcer til tilsynsmyndigheder og effektiv beskyttelse af whistleblowere; 

11. understreger, at hurtig og robust EU-lovgivning til beskyttelse af whistleblowere samt en 

politisk konsensus, der gør det muligt at gennemføre effektive foranstaltninger på både 

nationalt og europæisk plan, også vil bidrage til at bevare og styrke tilliden til de 

demokratiske institutioner, fremme videnskabelig ekspertise, stimulere til debat, afsløre 

interessekonflikter og påvise merværdien af EU's indsats for borgerne; påpeger, at 

lovgivning om whistleblowere navnlig tilskynder personer med videnskabelig og teknisk 

viden til at fremlægge oplysninger, der ellers ville være skjulte; 

12. beklager dybt, at beskyttelsen af whistleblowere i medlemsstaterne er præget af 

væsentlige juridiske mangler og svagheder, og at alt for få medlemsstater har indført 

foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere; understreger, at der er behov for 

beskyttelse på EU-plan med henblik på at sikre whistleblowere fuldstændig og ensartet 

retsbeskyttelse i alle medlemsstater samt en korrekt og uafhængig fortsættelse af 

processen efter en afsløring, forudsat at whistlebloweren har handlet i god tro og med det 

ene formål at beskytte almenhedens interesse; 

13. bemærker, at der i EU-retten allerede findes nogle bestemmelser, der skal beskytte 

whistleblowere, men at disse bestemmelsers anvendelsesområde ofte er begrænset eller er 

spredt over flere forskellige love, således at der opstår smuthuller og mangler; 

14. efterlyser Kommissionens støtte med henblik på at opmuntre medlemsstaterne til at skabe 

effektive beskyttelsesmekanismer for whistleblowere; 

15. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre status over resultaterne af dens 

offentlige høring, gøre fremskridt i retning af at udarbejde lovgivning i de kommende 

måneder og snarest muligt forelægge et forslag til et horisontalt retligt instrument, der er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, og som opstiller solide fælles 

minimumsstandarder i EU for beskyttelsen af whistleblowere, og som baserer sig på 

traktatens bestemmelser om miljøbeskyttelse, folkesundhed og forbrugerbeskyttelse; 

understreger, at den sektorbaserede tilgang til denne målsætning er præget af fejl og 

mangler, således som det fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2016/943 af 8. juni 2016 om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige 

forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og 

videregivelse; opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde retsforskrifter, der beskytter 

dem, som indberetter brud på korrekt adfærd til de offentlige myndigheder; foreslår EU’s 

agenturer at indføre en politik på skrift med henblik på at beskytte personer, der 

indberetter uregelmæssigheder, samt whistleblowere fra repressalier; 

16. påpeger, at whistlebloweres arbejde i de fleste tilfælde er baseret på gennemsigtigheds- og 
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integritetsprincipper; fastslår, at beskyttelsen af whistleblowere derfor bør garanteres ved 

lov og fremmes i hele Den Europæiske Union, men kun hvis formålet med deres 

handlinger er at beskytte almenvellet ved at handle i god tro i henhold til Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols retspraksis; 

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge medlemsstaternes bestemmelser 

om whistleblowere med henblik på at lette udvekslingen af bedste praksis, der vil bidrage 

til en mere effektiv beskyttelse af whistleblowere på nationalt plan; 

18. understreger, at indberetning eller afsløring af oplysninger vedrørende risici, forseelser og 

forbrydelser, samt forsøg på at skjule sådanne forhold, hvilket kan medføre miljøskader, 

problemer med sundhed og fødevarers integritet samt sikkerhedsproblemer, også i relation 

til nye teknologier, hvis langsigtede konsekvenser for miljøet og folkesundheden stadig er 

ukendte, ligesom andre former for forseelser, f.eks. dårlig forvaltning af offentlige 

institutioner, arealer og ejendom, bør være omfattet af et eventuelt EU-instrument til 

beskyttelse af whistleblowere, uanset om der foreligger en lovovertrædelse, så længe der 

er rimelig grund til at tro, at afsløringen er sket i almenhedens interesse; understreger, at 

whistleblowere bør nyde godt af beskyttelsesinstrumenter på disse områder i hele EU, 

eftersom miljøspørgsmål ifølge sagens natur er af grænseoverskridende karakter; og at 

lovgivningen skal afspejle dette forhold; understreger, at whistleblowere bør nyde godt af 

beskyttelse overalt i EU, uanset hvor de er bosiddende, og uanset hvor der er begået 

forbrydelser; 

19. understreger vigtigheden af åbne organisationskulturer og tilstedeværelsen af flere 

beskyttede kanaler til frivillig indberetning af oplysninger, internt og eksternt, for at 

forhindre skade på miljøet, menneskers sundhed og fødevareforsyningskæden, hvilket 

også er i organisationernes egen interesse; 

20. understreger, at EU's lovgivning om beskyttelse af whistleblowere skal være omfattende, 

vidtfavnende, hurtigtvirkende og beskytte whistlebloweren og om nødvendigt hans eller 

hendes kolleger og slægtninge mod enhver form for gengældelsesaktioner, chikane, 

intimidering og udelukkelse fra deres arbejdsplads eller privatliv og mod civilretlige, 

strafferetlige eller forvaltningsretlige procedurer, som tager udgangspunkt i afsløringen; 

understreger, at effektiv beskyttelse af whistleblowere er vigtig for at garantere 

ytringsfrihed og informationsfrihed, og at modstridende normer, der styrer spørgsmål om 

tavshedspligt og fortrolighed, bør revideres i overensstemmelse med den europæiske 

retspraksis på menneskerettighedsområdet for at sikre, at sådanne undtagelser er 

nødvendige og forholdsmæssige; understreger, at der er behov for beskyttelse, ikke blot af 

interne afsløringer via udpegede kanaler på arbejdspladsen eller afsløringer over for de 

offentlige myndigheder eller tilsynsorganer, men – under hensyntagen til den relevante 

retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – også eksterne afsløringer 

over for den brede offentlighed via medierne eller på anden måde; understreger, at EU-

institutionerne i samarbejde med alle relevante nationale myndigheder bør indføre og 

træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte fortroligheden af 

informationskilderne med henblik på at imødegå enhver form for diskriminerende 

handlinger eller trusler; opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle whistleblowere, 

herunder whistleblowere, der bliver udsat for repressalier i forbindelse med anmeldelser 

eller afsløringer, som bliver foretaget i almenhedens interesse, og derfor fremsætter et 

berettiget krav ad rettens vej, får adgang til uafhængig juridisk rådgivning, økonomisk 
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støtte og psykologisk bistand samt afhjælpende foranstaltninger efter behov; 

21. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fastlægge strenge juridiske rammer, 

der gør virksomheder i stand til at indføre interne advarselssystemer, herunder definere, 

hvad der kan betragtes som rimelig svartid fra virksomhedens side, og sikre, at disse 

systemer er i overensstemmelse med socialretten og lovgivningen om beskyttelse af 

personlige oplysninger; 

22. fremhæver behovet for retssikkerhed vedrørende beskyttelsesbestemmelser for 

whistleblowere, idet en fortsat mangel på klarhed og en fragmenteret tilgang afskrækker 

mulige whistleblowere fra at stå frem og er til skade for deres arbejdsgivere, navnlig med 

hensyn til virksomheder, der arbejder inden for flere retsområder eller sektorer; 

23. understreger den vigtige rolle, som undersøgende journalistik spiller, og opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at dens forslag tilbyder det samme beskyttelsesniveau for både 

undersøgende journalister og whistleblowere; 

24. understreger, at definitionen af en whistleblower ikke bør være snæver eller begrænset til 

visse områder, arbejdsaftalestatus eller den retlige karakter af de indberettede eller 

afslørede handlinger eller oplysninger, samt at whistleblowere i den offentlige og private 

sektor bør nyde samme beskyttelse og ikke være bundet af kontraktlige forpligtelser, der 

forhindrer indberetninger eller afsløringer, når de sker af hensyn til almenvellet, uanset 

eventuelle nødvendige begrænsninger såsom dem, der er fastsat i de generelle principper 

for national sikkerhed og retten til information; 

25. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle data, benchmarks og indikatorer for 

whistleblowerpolitikker inden for såvel den offentlige som den private sektor; 

26. påpeger, at EU's lovgivning bør fastsætte en klar procedure for behandling af oplysninger 

fra start til slut for at sikre korrekt opfølgning på de foranstaltninger, der er truffet af 

whistleblowere, fra indberetning og behandling til at sikre en formålstjenlig beskyttelse af 

whistleblowere, såvel som mere effektive beskyttelsesmekanismer for whistleblowere; 

understreger vigtigheden af eksplicit at give kompetente myndigheder, 

tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder ansvaret for at opretholde 

indberetningskanaler, modtage, håndtere og undersøge mistanker om uredelig adfærd og 

samtidig, hvor det er relevant, sikre kildens anonymitet og de berørte parters rettigheder; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for, at personer, der muligvis 

overvejer at foretage en indberetning eller afsløring i almenhedens interesse, og som 

derfor søger oplysninger, eksempelvis med hensyn til whistlebloweres rettigheder og 

ansvar, passende kanaler og de mulige konsekvenser af deres beslutning, får mulighed for 

adgang til fortrolig rådgivning.  
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