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Kære formand

Retsudvalget besluttede den 18. februar 2019 i henhold til forretningsordenens artikel 39, stk. 
5, på eget initiativ at afgive den anden udtalelse om relevansen af retsgrundlaget for forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter 
overtrædelser af EU-lovgivningen, for så vidt angår resultaterne af de interinstitutionelle 
forhandlinger.

Kommissionen har baseret sit forslag på adskillige sektorspecifikke retsgrundlag. 
Retsgrundlaget er formuleret som følger: 

"Under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16, 
33, 43, 50, artikel 53, stk. 1, artikel 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 og artikel 
325, stk. 4, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig 
artikel 31 heri,"

Inden for fristen for fremsendelse af ændringsforslag blev der fremsat en række forslag til 
tilføjelser til retsgrundlaget. Retsudvalget vedtog derfor en udtalelse om retsgrundlaget den 
25. oktober 2018 for så vidt angår hensigtsmæssigheden af disse ændringsforslag. Rådet 
undersøgte og ændrede også retsgrundlaget for Kommissionens forslag i sin generelle 
indstilling. 
I den endelige aftale vedtog medlovgiverne at ophæve artikel 33, 62, 103, 109 og 207 i TEUF, 
samtidig med at det fastsættes, at henvisningerne til artikel 43 skal vedrøre dens stk. 2, 
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henvisningerne til artikel 168 skal vedrøre dens stk. 4, og henvisningerne til artikel 192 skal 
vedrøre dens stk. 1. Det er derfor relevant at undersøge, om det retsgrundlag, der er fastsat i 
den endelige aftale, er passende.

I – Baggrund

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 24. oktober 2017 om legitime 
foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, og i sin 
beslutning af 14. februar 2017 om whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle 
interesser Kommissionen til at forelægge et horisontalt lovforslag for at sikre et højt 
beskyttelsesniveau for whistleblowere i EU, både i den offentlige og den private sektor samt i 
medlemsstaternes og EU's institutioner.

Der findes i øjeblikket regler om whistleblowere inden for visse områder af EU-retten, f.eks. i 
personalevedtægten og i visse forordninger om hvidvask af penge og finansielle markeder. 

Det foreliggende forslag til direktiv indfører regler om whistleblowere, der finder anvendelse 
på overtrædelser af EU-retten inden for de områder, der er henvist til under det materielle 
anvendelsesområde og i bilaget, hvor de relevante dele af EU-retten er anført direkte eller ved 
henvisning. 

II – Relevante artikler i traktaten 

Artikel 16 i TEUF er affattet således: 

Artikel 16

1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om vedkommende selv.
2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure regler 
for beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 
foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer samt af medlemsstaterne 
under udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af EU-retten, og regler for den frie udveksling af 
personoplysninger. Overholdelsen af disse regler kontrolleres af uafhængige myndigheder.
Regler vedtaget på grundlag af denne artikel berører ikke de specifikke regler, der findes i 
artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 33 i TEUF er affattet således:

Artikel 33

Inden for traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Artikel 43 i TEUF er affattet således:

Artikel 43
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1. Kommissionen fremlægger forslag vedrørende udarbejdelse og iværksættelse af den fælles 
landbrugspolitik, herunder også om afløsning af nationale markedsordninger med en af de i 
artikel 40, stk. 1, nævnte former for fælles ordning, såvel som om iværksættelsen af de i dette 
afsnit særligt nævnte foranstaltninger.
Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som er 
omhandlet i dette afsnit.
2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg den fælles ordning for markederne for 
landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der er 
nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik.
3. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse af 
priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger samt vedrørende fastsættelse og 
fordeling af fiskeri-muligheder.
4. På de i stk. 2 anførte betingelser kan den fælles ordning, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, 
afløse nationale markedsordninger, såfremt:
a) den fælles ordning yder medlemsstater, der modsætter sig en sådan afløsning, og som har 
en national ordning for vedkommende produktion, tilsvarende garantier for de pågældende 
producenters beskæftigelse og levestandard, når der tages hensyn til det tempo, hvori den 
mulige tilpasning og nødvendige specialisering kan gennemføres, og
b) denne ordning sikrer samhandelen inden for Unionen betingelser svarende til dem, der 
gælder på et nationalt marked.
5. Såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer, medens der endnu ikke 
findes en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, kan de pågældende 
råvarer indføres fra lande uden for Unionen, hvis de anvendes til fremstilling af forarbejdede 
produkter, som er bestemt til udførsel til tredjeland.

Artikel 50 i TEUF er affattet således:

Artikel 50

1. Efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg udsteder Europa-Parlamentet og Rådet direktiver om gennemførelse af 
etableringsfriheden inden for en bestemt erhvervsgren.
2. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udfører de opgaver, som er overdraget dem i 
henhold til ovennævnte bestemmelser, navnlig ved:
a) i almindelighed i første række at behandle de erhverv, for hvis vedkommende 
etableringsfrihed i særlig grad vil fremme udviklingen af produktion og handel
b) at sikre et snævert samarbejde mellem de kompetente nationale myndigheder med henblik 
på at lære de særlige forhold at kende, der gør sig gældende inden for Unionen på de 
forskellige erhvervsområder
c) at ophæve de administrative fremgangsmåder og sådan administrativ praksis, som hidrører 
fra indenlandsk lovgivning eller fra tidligere indgåede aftaler mellem medlemsstaterne, og 
hvis bibeholdelse ville være en hindring for etableringsfriheden
d) at påse, at arbejdstagere fra en medlemsstat, som er beskæftiget på en anden medlemsstats 
område, kan forblive på dette område for der at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, 
såfremt de opfylder de betingelser, som de skulle opfylde, hvis de kom ind i denne stat på det 
tidspunkt, hvor de ville påbegynde denne virksomhed
e) at gøre det muligt for statsborgere i en medlemsstat at erhverve og udnytte fast ejendom, 
der ligger i en anden medlemsstat, for så vidt dette ikke strider mod principperne i artikel 39, 
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stk. 2
f) at lade den gradvise fjernelse af hindringerne for etableringsfriheden inden for hver af de 
pågældende erhvervsgrene gælde både betingelserne for at oprette agenturer, filialer eller 
datterselskaber på en medlemsstats område, og betingelserne for, at personale fra 
hovedvirksomheden kan indtræde i disses ledende eller kontrollerende organer
g) i det nødvendige omfang og med det formål at gøre dem lige byrdefulde at samordne de 
garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til 
beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser
h) at sikre, et etableringsvilkårene ikke fordrejes som følge af støtteforanstaltninger fra 
medlemsstaternes side.

Artikel 53, stk. 1, i TEUF lyder således:

Artikel 53, stk. 1

1. For at lette adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed udsteder 
Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure direktiver om 
gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser samt 
om samordning af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om adgang til at 
optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.
Artikel 153 i TEUF er affattet således:

Artikel 62 i TEUF er affattet således:

Artikel 62

Bestemmelserne i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette kapitel omhandlede 
sagsområde.

Artikel 91 i TEUF er affattet således:

Artikel 91

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 90 og under hensyntagen til 
transportspørgsmålenes særlige karakter fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget:
a) fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats område eller gennem 
en eller flere medlemsstaters områder
b) de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre interne 
transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende
c) foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden
d) alle andre formålstjenlige bestemmelser.
2. I forbindelse med vedtagelsen af foranstaltningerne som nævnt i stk. 1 tages der hensyn til 
tilfælde, hvor deres anvendelse i alvorlig grad vil kunne påvirke levestandarden og 
beskæftigelsen i visse områder samt udnyttelsen af transportmateriellet.
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Artikel 100 i TEUF er affattet således:

Artikel 100

1. Bestemmelserne i dette afsnit finder anvendelse på transporter med jernbane, ad landeveje 
og sejlbare vandveje.
2. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætte 
passende bestemmelser vedrørende sø- og luftfart. De træffer afgørelse efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Artikel 103 i TEUF er affattet således:

Artikel 103

1. De fornødne forordninger eller direktiver om anvendelsen af principperne i artikel 101 og 
102 udstedes af Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet.
2. Bestemmelserne i stk. 1 har især til formål:
a) ved indførelse af bøder og tvangsbøder at sikre overholdelsen af de i artikel 101, stk. 1, og 
artikel 102 nævnte forbud
b) at fastlægge de nærmere retningslinjer for anvendelsen af bestemmelsen i artikel 101, stk. 
3, under hensyntagen til nødvendigheden af dels at sikre et effektivt tilsyn, dels at forenkle den 
administrative kontrol mest muligt
c) i påkommende tilfælde at træffe nærmere bestemmelse om anvendelsesområdet for 
bestemmelserne i artiklerne 101 og 102 inden for de forskellige erhvervsgrene
d) at fastlægge opgavefordelingen mellem Kommissionen og Den Europæiske Unions 
Domstol i forbindelse med anvendelsen af de i dette stykke nævnte bestemmelser
e) at bestemme forholdet mellem den nationale lovgivning på den ene side og på den anden 
side bestemmelserne i denne afdeling samt de bestemmelser, der er fastsat i medfør af denne 
artikel.

Artikel 102 i TEUF er affattet således:

Artikel 102

En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en 
væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt, i den udstrækning 
samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes.
Misbrug kan især bestå i:
a) direkte eller indirekte at påtvinge urimelige købs- eller salgspriser eller andre urimelige 
forretningsbetingelser
b) at begrænse produktion, afsætning eller teknisk udvikling til skade for forbrugerne
c) at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved 
stilles ringere i konkurrencen
d) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender 
tillægsydelser, som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med 
aftalens genstand.

Artikel 109 i TEUF er affattet således:
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Artikel 109

Rådet kan på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet udstede de 
fornødne forordninger med henblik på anvendelsen af artikel 107 og 108 og især fastlægge 
betingelser for anvendelsen af artikel 108, stk. 3, og de former for støtte, som skal være 
undtaget fra denne fremgangsmåde.

Artikel 114 i TEUF er affattet således:

Artikel 114

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med 
henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der 
træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie 
bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser.
3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og 
forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig 
enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive 
kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette mål.
4. Hvis en medlemsstat, efter at Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet eller Kommissionen har 
vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at opretholde nationale 
bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 36, eller som 
vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse.
5. Hvis en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, efter at Europa-Parlamentet og 
Rådet, Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det 
nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for 
den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af 
harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte 
bestemmelser og om grundene til deres indførelse.
6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som 
omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om 
de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion.
Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen beslutning inden for dette tidsrum, betragtes de i 
stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.
Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og hvis der ikke foreligger risiko for 
menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at den i dette 
stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks måneder.
7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, der er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger 
Kommissionen omgående, om den skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning.
8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, 
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der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den 
Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende 
foranstaltninger.
9. Uanset den i artikel 258 og 259 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en 
medlemsstat henvende sig direkte til Den Europæiske Unions Domstol, hvis de finder, at en 
anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser.
10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en 
beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-
økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 36, at træffe foreløbige foranstaltninger, der 
er undergivet en EU-kontrolprocedure.

Artikel 168 i TEUF er affattet således:

Artikel 168

1. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
alle Unionens politikker og aktiviteter.
Unionens indsats, der skal være et supplement til de nationale politikker, skal være rettet mod 
at forbedre folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, 
der kan indebære risiko for den fysiske og mentale sundhed. Indsatsen skal omfatte 
bekæmpelse af de største trusler mod sundheden ved at fremme forskning i deres årsager, 
spredning og forebyggelse samt sundhedsoplysning og -uddannelse, samt overvågning af 
alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i tilfælde af sådanne trusler og 
bekæmpelse heraf.
Unionen supplerer medlemsstaternes indsats for at begrænse narkotikarelaterede 
helbredsskader, herunder ved oplysning og forebyggelse.
2. Unionen fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på de områder, der er omhandlet i 
denne artikel, og støtter om nødvendigt deres indsats. Den fremmer navnlig samarbejde 
mellem medlemsstaterne med henblik på at få deres sundhedstjenester til at supplere 
hinanden bedre i grænseregioner.
Medlemsstaterne samordner indbyrdes og i kontakt med Kommissionen deres politikker og 
programmer på de i stk. 1 omhandlede områder. Kommissionen kan i nær kontakt med 
medlemsstaterne tage ethvert passende initiativ for at fremme denne samordning, navnlig 
initiativer, der tager sigte på at opstille retningslinjer og indikatorer, tilrettelægge udveksling 
af bedste praksis og udarbejde de nødvendige elementer til periodisk overvågning og 
evaluering. Europa-Parlamentet holdes fuldt underrettet.
3. Unionen og medlemsstaterne fremmer samarbejdet med tredjelande og med de 
internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed.
4. Uanset artikel 2, stk. 5, og artikel 6, litra a), og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, 
litra k), bidrager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure 
og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til virkeliggørelse 
af målene i nærværende artikel ved for at imødegå de fælles sikkerhedsudfordringer
a) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af en høj standard for kvaliteten og sikkerheden 
af organer og stoffer af menneskelig oprindelse, blod og blodprodukter; disse 
foranstaltninger er ikke til hinder for, at den enkelte medlemsstat opretholder eller indfører 
strengere beskyttelsesforanstaltninger
b) at vedtage foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til 
formål at beskytte folkesundheden
c) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af høje standarder for kvaliteten og sikkerheden 
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af lægemidler og medicinsk udstyr.
5. Europa-Parlamentet og Rådet kan ligeledes efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedtage 
tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse og forbedring af folkesundheden og 
navnlig bekæmpelse af større grænseoverskridende trusler mod sundheden, foranstaltninger, 
der vedrører overvågning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i 
tilfælde af sådanne trusler og bekæmpelse heraf, samt foranstaltninger med direkte henblik på 
beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med tobak og alkoholmisbrug, uden at der er tale 
om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.
6. Rådet kan også på forslag af Kommissionen vedtage henstillinger med henblik på at nå 
målene i denne artikel.
7. Unionens indsats respekterer medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres 
sundhedspolitik samt for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling 
på sundhedsområdet. Medlemsstaternes ansvar omfatter forvaltningen af 
sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet samt fordelingen af de midler, 
der afsættes hertil. De i stk. 4, litra a), nævnte foranstaltninger berører ikke nationale 
bestemmelser om donation eller medicinsk anvendelse af organer og blod.

Artikel 169 i TEUF er affattet således:

Artikel 169

1. For at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 
bidrager Unionen til at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser 
og til at fremme deres ret til oplysning og uddannelse og til at organisere sig for at beskytte 
deres interesser.
2. Unionen bidrager til at nå målene i stk. 1 ved
a) foranstaltninger, som det vedtager i henhold til artikel 114 som led i gennemførelsen af det 
indre marked
b) foranstaltninger, som støtter, supplerer og overvåger den politik, medlemsstaterne fører.
3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg de foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 2, litra b).
4. Foranstaltninger, som vedtages i medfør af stk. 3, er ikke til hinder for, at den enkelte 
medlemsstat opretholder eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger. Disse 
foranstaltninger skal være forenelige med traktaterne. De meddeles Kommissionen.

Artikel 192 i TEUF er affattet således:

Artikel 192

1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter 
høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, 
der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 
191.
2. Uanset den i stk. 1 nævnte fremgangsmåde for beslutningstagning og med forbehold af 
artikel 114 vedtager Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed efter en særlig 
lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale 
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Udvalg og Regionsudvalget
a) bestemmelser af hovedsagelig fiskal karakter
b) foranstaltninger, der berører
- fysisk planlægning
- kvantitativ forvaltning af vandressourcerne, eller som direkte eller indirekte berører disse 
ressourcers disponibilitet
- arealanvendelse, bortset fra affaldshåndtering
c) foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem forskellige 
energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.
Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vedtage, at den 
almindelige lovgivningsprocedure skal finde anvendelse på de spørgsmål, der er nævnt i 
første afsnit.
3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget generelle 
handlingsprogrammer for prioriterede mål, som skal virkeliggøres.
De foranstaltninger, der er nødvendige for disse programmers iværksættelse, vedtages efter 
betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, alt efter omstændighederne.
4. Med forbehold af visse foranstaltninger vedtaget af Unionen finansieres og gennemføres 
miljøpolitikken af medlemsstaterne.
5. Med forbehold af princippet om, at forureneren betaler, skal foranstaltninger, der bygger 
på stk. 1, og som indebærer udgifter, der skønnes uforholdsmæssigt store for en medlemsstats 
offentlige myndigheder, i en passende form give mulighed for:
- undtagelser af midlertidig karakter og/eller
- finansiel støtte fra den Samhørighedsfond, der er oprettet i henhold til artikel 177.

Artikel 207 i TEUF er affattet således:

Artikel 207

1. Den fælles handelspolitik bygger på ensartede principper, navnlig for så vidt angår 
toldændringer, indgåelse af told- og handelsaftaler vedrørende handel med varer og 
tjenesteydelser, handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret, direkte udenlandske 
investeringer, gennemførelse af ensartethed i liberaliseringsforanstaltninger, eksportpolitik 
og handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger mod dumping og 
subsidieordninger. Den fælles handelspolitik føres inden for rammerne af principperne og 
målene for Unionens optræden udadtil.
2. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager ved forordning efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af 
den fælles handelspolitik.
3. Skal der føres forhandlinger om og indgås aftaler med et eller flere tredjelande eller en 
eller flere internationale organisationer, finder artikel 218 anvendelse, jf. dog de særlige 
bestemmelser i nærværende artikel.
Kommissionen retter henstillinger til Rådet, som bemyndiger den til at indlede de nødvendige 
forhandlinger. Rådet og Kommissionen skal sikre, at de forhandlede aftaler er i 
overensstemmelse med Unionens interne politikker og regler.
Disse forhandlinger føres af Kommissionen i samråd med et særligt udvalg udpeget af Rådet 
til at bistå den i dette arbejde og inden for rammerne af direktiver, som Rådet kan meddele 
den. Kommissionen aflægger regelmæssigt beretning til det særlige udvalg og til Europa-



PE637.335v01-00 10/13 AL\1180846DA.docx

DA

Parlamentet om, hvordan forhandlingerne skrider frem.
4. For så vidt angår forhandling og indgåelse af aftaler som nævnt i stk. 3, træffer Rådet 
afgørelse med kvalificeret flertal.
For så vidt angår forhandling og indgåelse af aftaler på områderne handel med 
tjenesteydelser og handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret samt direkte 
udenlandske investeringer, træffer Rådet afgørelse med enstemmighed, hvis aftalen omfatter 
bestemmelser, hvor der kræves enstemmighed for vedtagelse af interne regler.
Rådet træffer ligeledes afgørelse med enstemmighed om forhandling og indgåelse af aftaler
a) på området handel med kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser, når disse aftaler 
indebærer en risiko for, at den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Unionen bringes i fare
b) på området handel med sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tjenesteydelser, 
når disse aftaler indebærer en risiko for, at den nationale tilrettelæggelse af sådanne tjenester 
forstyrres alvorligt, og at medlemsstaternes ansvar for levering heraf bringes i fare.
5. Forhandling og indgåelse af internationale aftaler på transportområdet er omfattet af 
tredje del, afsnit VI, samt af artikel 218.
6. Udøvelsen af de beføjelser, som denne artikel tillægger på området den fælles 
handelspolitik, berører ikke afgrænsningen af beføjelserne mellem Unionen og 
medlemsstaterne og vil ikke føre til en harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser, i det omfang traktaterne udelukker en sådan harmonisering.

Artikel 325, stk. 4, i TEUF lyder således:

Artikel 325, stk. 4

4. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Revisionsretten de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse 
af svig, der skader Unionens finansielle interesser, med henblik på at yde en effektiv og 
ensartet beskyttelse i medlemsstaterne samt i Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer.

Artikel 31 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab lyder således:

Artikel 31 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

De grundlæggende normer udarbejdes af Kommissionen, efter indstilling fra en gruppe 
personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes 
videnskabelige eksperter, især blandt eksperter for offentlig sundhed. Om de således 
udarbejdede grundlæggende normer indhenter Kommissionen udtalelse fra Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg. 
 
Efter høring af Europa-Parlamentet vedtages de grundlæggende normer af Rådet med 
kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, der til dette oversender de udtalelser, den har 
indhentet fra Udvalgene.

III – Generelle principper for valg af retsgrundlag

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt 
skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 
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domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold"1. Vælges et forkert 
retsgrundlag, kan dette således være gyldig grund til annullering af retsakten.

Der skal derfor i det foreliggende tilfælde tages stilling til, om forslaget enten:

1. forfølger flere formål eller består af flere led, og det ene af disse kan bestemmes som det 
primære eller fremherskende formål eller led, mens de andre kun er sekundære, eller 

2. samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på en uadskillelig måde er indbyrdes 
forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til de 
andre.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have et enkelt retsgrundlag, 
nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, mens retsakten i 
sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige retsgrundlag.2

Det fremgår desuden af Domstolens faste praksis, at en kombination af flere hjemler er mulig, 
hvis de er uadskilleligt forbundne, uden at et af disse retsgrundlag er sekundært og indirekte i 
forhold til de andre, men kun hvis de ikke indebærer uforenelige beslutningsprocedurer.3 De 
retsgrundlag, der foreslås tilføjet, skal vurderes ud fra denne synsvinkel, dvs. at spørgsmålet 
er, om de er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure eller på anden måde er 
forenelige med det retsgrundlag, som Kommissionen har foreslået.

IV – Formål og indhold, som de to lovgivere er nået til foreløbig enighed om

Formålet med direktivet, som der nået til foreløbig enighed om, er at opnå det dobbelte formål 
at øge håndhævelsen af overtrædelser af EU-lovgivningen og sikre et højt beskyttelsesniveau 
for personer, der indberetter sådanne overtrædelser, og er af horisontal art. Retsgrundlagets 
funktion er at fastlægge de politikker og områder i EU-retten, som dette formål kan anvendes 
på, i én enkelt retsakt i betragtning af de proceduremæssige begrænsninger. 

De politikområder, som forslaget skal dække, er fastsat i artikel 1. Der er tale om i) offentlige 
indkøb, ii) finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering 
af terrorisme, iii) produktsikkerhed, iv) transportsikkerhed, v) miljøbeskyttelse, vi) nuklear 
sikkerhed, vii) fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd, viii) folkesundhed, 
ix) forbrugerbeskyttelse og x) beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, og 
sikkerheden i netværks- og informationssystemer. Desuden er Unionens finansielle interesser 
som fastsat i artikel 325 i TEUF inkluderet såvel som 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. 

1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, 
præmis 5; sag C-440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod 
Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
2 Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.
3 Dom af 6. november 2008, Parlamentet mod Rådet, sag C-155/07, EU:C:2008:605, præmis 37, og dom af 3. 

september 2009, Parlamentet mod Rådet, sag C-166/07, EU:C:2009:499, præmis 68 og 69.
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V – Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Som beskrevet ovenfor dækker forslaget en række politikområder, og da der ikke findes 
nogen bestemmelse i traktaterne, der dækker dens mål og formål, er det uundgåeligt, at 
retsgrundlaget består af henvisninger til flere bestemmelser. Det er imidlertid ønskeligt i 
videst muligt omfang at begrænse de i henvisningen til retsgrundlaget fastsatte bestemmelser. 

I den endelige aftale er holdningen, at en række politikområder kan være dækket af artikel 
114 i TEUF, som ifølge Domstolens praksis udgør det korrekte retsgrundlag for tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivning med henblik på at forbedre det indre markeds funktion. I 
henhold til Rådet gælder dette for artikel 33, 62, 103 og 109 i TEUF. 

Artikel 33 i TEUF vedrører en styrkelse af toldsamarbejdet inden for Unionen. Artikel 62 i 
TEUF fastsætter proceduren for vedtagelse af foranstaltninger vedrørende tjenesteydelser. 
Artikel 102 i TEUF indeholder bestemmelser om konkurrencespørgsmål, og artikel 109 i 
TEUF fastsætter proceduren for foranstaltninger vedrørende statsstøtte. 

Af de resterende bestemmelser er alle undtagen én proceduremæssigt forenelige. Det eneste 
klare spørgsmål er med hensyn til artikel 207 i TEUF, som alene tillader vedtagelse af 
forordninger, og som derfor er proceduremæssigt uforenelig med et forslag i form af et 
direktiv. 

I denne forbindelse skal det endvidere bemærkes, at Euratomtraktatens artikel 31 henviser til 
en ikke-lovgivningsmæssig procedure. Der er imidlertid præcedens, som kombinerer 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige procedurer, f.eks. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler for søgsmål i henhold til 
national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og Den 
Europæiske Unions konkurrenceret, på grundlag af 103 (ikkelovgivningsmæssig) og 114 
(lovgivningsmæssig) TEUF.

Endelig, ved at præcisere, at artikel 43 i TEUF vedrører artiklens stk. 2, at artikel 168 i TEUF 
skal vedrøre dens stk. 4, og at artikel 192 i TEUF skal vedrøre dens stk. 1, har den endelige 
aftale bragt sædvanlig præcision med hensyn til, hvilke dele af disse bestemmelser der er 
relevante for Kommissionens forslag. 

VI – Konklusion og henstilling

Foranstaltningen består af flere led, der på en uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden 
at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i relation til de andre. På dette 
grundlag er den generelle opbygning af det retsgrundlag, som Kommissionen har foreslået, 
korrekt, idet hvert politikområde skal understøttes af en bestemmelse i TEUF. 

I betragtning af de politikområder og de foranstaltninger, der er omfattet af teksten i henhold 
til den foreløbige aftale, er det retsgrundlag, der er fastsat heri, hensigtsmæssigt.
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På mødet den 18. marts 2019 vedtog Retsudvalget enstemmigt med 15 stemmer4 at anbefale, 
at retsgrundlaget som fastsat i den foreløbige aftale bekræftes.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

 

4 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean‑Marie Cavada (næstformand), Kostas 
Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, 
Heidi Hautala, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (for 
Marie‑Christine Boutonnet, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2), Josef Weidenholzer (for Evelyn Regner, 
jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2).


