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KORT BEGRUNDELSE

Flere nylige skandaler i forbindelse med overtrædelse af lovgivningen, navnlig på det 
finansielle område, men også inden for miljø, folkesundhed og dyrevelfærd, er blevet afsløret 
takket være whistleblowere i hele verden. Det er ofte på egen risiko og uden nogen 
beskyttelse, at disse whistleblowere har besluttet at handle, og det gør de ikke for deres egen 
skyld, men for den almene interesse. Alligevel kan vi konstatere, at whistleblowerne i de 
fleste tilfælde bliver truet, forfulgt, anholdt, stillet for en domstol og endda dømt, også i 
Europa.

Denne situation viser manglerne ved vores retsstater. Og det er nødvendigt at udbedre disse 
mangler og huller på en ambitiøs og ansvarlig måde ved at indføre en effektiv 
beskyttelsesramme for whistleblowere i hele Den Europæiske Union.

Det er endnu mere presserende at indføre denne beskyttelse, fordi direktivet om 
forretningshemmeligheder har begrænset whistlebloweres muligheder for at handle, tale og 
forsvare sig. Direktivet stiller dem endda svagere – på samme måde som journalister – ved at 
udsætte dem for flere sanktionsmuligheder.

Informationsfriheden er afgørende for demokratiet. At beskytte whistleblowere på en effektiv 
måde er at bevæge sig hen imod et demokrati, som også er mere effektivt. Det er formålet 
med mine forslag.

Den tekst, som Kommissionen har forelagt os, er et ubestrideligt fremskridt, eftersom den 
udfylder et tomrum. For at det fælles mål om at beskytte whistleblowere kan nås, er det dog 
nødvendigt at styrke teksten på flere punkter.

Derfor foreslår jeg en forbedring af forslaget ved at styrke de rettigheder og garantier, der 
tages højde for i den beskyttelsesramme, som indføres.

Indførelse af et europæisk kontor for beskyttelse af whistleblowere 
Jeg foreslår, at der oprettes et europæisk kontor for beskyttelse af whistleblowere (OPLA). 
Dette kontor skal kunne kontaktes direkte af whistleblowerne og skal desuden være et 
supplement til de andre foreslåede interne og eksterne indberetningsprocedurer. 

OPLA skal være uafhængigt, opfylde kravene om upartiskhed og fortrolighed og være 
tilgængeligt i hele Europa. Det får til opgave at være den direkte modtager af indberetninger, 
sikre opfølgningen på alle disse indberetninger ved at foretage undersøgelser og evt. henvise 
sagen til en kompetent myndighed, som kan træffe passende foranstaltninger (f.eks. EU-
Domstolen, OLAF, nationale anklagemyndigheder eller Den Europæiske 
Anklagemyndighed).
Ligesom de nationale myndigheder skal også OPLA have pligt til underretning, rådgivning og 
bistand til whistleblowere.

Lige adgang til de forskellige indberetningskanaler 
Det er hensigtsmæssigt at sikre, at (potentielle) whistleblowere – uden rangorden eller 
hierarki og uden nogen andre særlige betingelser, end at de falder ind under dette direktivs 
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anvendelsesområde – har lige adgang til alle indberetningskanaler (såvel interne som eksterne 
gennem den nationale kanal eller den europæiske kanal via OPLA). 

Ret til indberetning og offentliggørelse 
Enhver, som har en erhvervsmæssig tilknytning til en offentlig eller privat enhed, idet denne 
tilknytning defineres i bred forstand, skal have ret til at foretage en indberetning til en 
kompetent myndighed af oplysninger, som vedrører en påvist eller formodet overtrædelse 
begået af denne enhed i forbindelse med ulovlige aktiviteter eller lovlige aktiviteter, som er i 
strid med offentlighedens interesser eller den almene interesse. Whistleblowere skal under 
alle omstændigheder, og uanset om de har gjort brug af deres indberetningsret eller ej, have 
ret til offentliggørelse.

Ubetinget beskyttelse af whistleblowere 
Når en person gør brug af en af disse rettigheder, skal vedkommende ubetinget nyde godt af 
den beskyttelse, der er taget højde for i dette direktiv, dvs. anerkendelse af personens status 
som whistleblower, beskyttelse mod repressalier under og efter proceduren samt adgang til 
rådgivning og juridisk bistand, hvis vedkommende ønsker det. Denne beskyttelse er ubetinget, 
og den er også gældende, selv om oplysningerne skulle vise sig at være unøjagtige. Den kan 
kun drages i tvivl, hvis der føres tilstrækkelig dokumentation for, at whistlebloweren er i ond 
tro og handler af ond vilje.

Et udvidet væsentligt anvendelsesområde
Direktivets væsentlige anvendelsesområde bør ikke begrænses. Hele EU-lovgivningen og alle 
EU's politikker udgør i sig selv en offentlig interesse, som bør beskyttes.

En indberetningsprocedure, som sikrer whistlebloweres rettigheder
Det er hensigtsmæssigt at forbedre betingelserne og procedurerne for intern og ekstern 
indberetning for at beskytte whistleblowere mest muligt i hele proceduren.

Sanktioner og effektive afhjælpende foranstaltninger
Medlemsstaterne og Kommissionen skal efter indberetningen og de omhyggelige 
undersøgelser sikre, at der iværksættes sanktioner og effektive afhjælpende foranstaltninger,
evt. ved at henvise til de kompetente nationale og europæiske myndigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til den 
europæiske 
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menneskerettighedskonvention, særlig 
artikel 10 heri,

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Henvisning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– under henvisning til Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, særlig artikel 
11 heri,

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Personer, der arbejder for en 
organisation eller har kontakt til en sådan i 
forbindelse med deres arbejdsrelaterede 
aktiviteter, er ofte de første til at få 
kendskab til trusler mod eller skade på 
offentlighedens interesser, der opstår i 
denne forbindelse. Ved at fungere som 
whistleblowere spiller de en afgørende 
rolle i at afsløre og forebygge 
overtrædelser af lovgivningen og sikre 
velfærden i samfundet. De potentielle 
whistleblowere afskrækkes imidlertid ofte 
fra at give udtryk for deres mistanke eller 
bekymringer pga. frygt for repressalier.

(1) Personer, der arbejder for en 
organisation eller har kontakt til en sådan i 
forbindelse med deres arbejdsrelaterede 
aktiviteter, er ofte de første til at få 
kendskab til trusler mod eller skade på 
offentlighedens interesser, der opstår i 
denne forbindelse. Ved at fungere som 
whistleblowere spiller de en afgørende 
rolle i at afsløre og forebygge 
overtrædelser af lovgivningen og sikre 
velfærden i samfundet. De potentielle 
whistleblowere afskrækkes imidlertid ofte 
fra at give udtryk for deres mistanke eller 
bekymringer pga. frygt for repressalier 
eller lange administrative procedurer. 
Flere eksempler for nylig på 
whistleblowere, som har været udsat for 
repressalier, har bidraget stærkt til at 
nære en sådan frygt. Formålet med dette 
direktiv er at skabe et klima med tillid for 
whistleblowere, når de indberetter 
observerede eller formodede overtrædelser 
af lovgivningen samt handlinger og 
aktiviteter, der udgør en trussel mod 
offentlighedens interesser.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På EU-plan er indberetninger fra 
whistleblowere et af de forudgående 
elementer i håndhævelsen af EU-retten: De 
giver oplysninger til nationale og Unionens 
håndhævelsessystemer, hvilket kan føre til 
effektiv afsløring, efterforskning og 
retsforfølgning af overtrædelser af EU-
retten.

(2) På EU-plan er indberetninger og 
offentliggørelser fra whistleblowere et af 
de forudgående elementer i håndhævelsen 
af EU-retten: De giver oplysninger til 
nationale og Unionens 
håndhævelsessystemer, hvilket kan føre til 
effektiv afsløring, efterforskning og 
retsforfølgning af overtrædelser af EU-
retten.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Derfor bør fælles 
minimumsstandarder, der sikrer effektiv 
beskyttelse af whistleblowere, finde 
anvendelse i disse retsakter og politiske 
områder, hvor i) der er behov for at styrke 
håndhævelsen. ii)underindberetning af 
whistleblowere er en nøglefaktor, der
påvirker håndhævelsen og iii) 
overtrædelse af EU-retten er til skade for 
offentlighedens interesser.

(5) Derfor bør fælles 
minimumsstandarder, der sikrer effektiv og 
ubetinget beskyttelse af whistleblowere, 
finde anvendelse i alle de af Unionens
retsakter og politiske områder, som på 
grund af selve deres karakter tjener 
offentlighedens eller den almene 
interesse.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) Beskyttelse af whistleblowere er 
især nødvendig for at forbedre 
håndhævelsen af EU-lovgivningen, 
navnlig når det gælder respekt for 
menneskerettighederne, offentlige indkøb, 
produktsikkerhed, transportsikkerhed, 
miljøstandarder, miljøskadelige stoffer, 
folkesundhed, sundhedsrisici og 
forbrugerbeskyttelse, fødevare- og 
fodersikkerhed, dyresundhed, 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, nuklear 
sikkerhed og strålingsbeskyttelse, 
privatlivets fred og personoplysninger, 
pressefrihed, konkurrencelovgivning, 
finansielle tjenesteydelser og beskatning, 
beskyttelse af svage og sårbare personer 
samt forebyggelse, afsløring og 
bekæmpelse af svig, korruption, 
skatteunddragelse og enhver anden 
ulovlig aktivitet i forbindelse med 
gennemførelsen af EU-budgettet, herunder 
indkøb. Det er nødvendigt at håndtere 
utilstrækkelig håndhævelse af reglerne om 
offentlige indkøb udført af nationale 
offentlige myndigheder og visse offentlige 
forsyningsvirksomheder, når de køber 
varer, bygge- og anlægsarbejder og 
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tjenesteydelser. Overtrædelser af disse 
regler skaber konkurrenceforvridning, øger 
omkostningerne for erhvervslivet, er i strid 
med investorernes og aktionærernes 
interesser og skaber generelt lavere 
tiltrækningskraft for investeringer og ulige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder i 
hele Europa, hvilket påvirker det indre 
markeds funktion.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

_________________ _________________

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

38 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 376/2014 af 3. april 
2014 om indberetning og analyse af samt 
opfølgning på begivenheder inden for civil 
luftfart (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 18).
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39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/54 / EU af 20. november 2013 om 
visse af flagstatens ansvarsområder for 
overholdelse og håndhævelse af 
konventionen om søfarendes arbejde (EFT
L 329, s. 1), Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 
2009 om havnestatskontrol (EUT L 131, s. 
57).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/54/EU af 20. november 2013 om 
visse af flagstatens ansvar for overholdelse 
og håndhævelse af konventionen om 
søfarendes arbejdsforhold af 2006 (EUT L 
329 af 10.12.2013, s. 1), Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/16/EF af 23. april 2009 om 
havnestatskontrol (EUT L 131 af 
28.5.2009, s. 57).

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Foranstaltninger til at opdage og 
imødegå miljøovertrædelser, ulovlig 
adfærd og beskyttelse af miljøet er stadig 
en udfordring og skal styrkes som 
anerkendt i Kommissionens meddelelse om 
"EU's indsats for at forbedre overholdelsen 
af miljøbestemmelserne og forvaltningen" 
af 18. januar 201840. Selv om regler for 
beskyttelse af whistleblowere på 
nuværende tidspunkt kun findes i 
sektorspecifikke instrumenter om 
miljøbeskyttelse41, synes indførelse af en 
sådan beskyttelse at være nødvendig for at 
sikre effektiv håndhævelse af Unionens 
miljølovgivning, hvis overtrædelse kan 
medføre alvorlig skade på offentlighedens 
interesser med potentielle afsmittende 
virkninger på tværs af nationale grænser. 
Dette er også relevant i tilfælde, hvor 
usikre produkter kan forårsage miljøskader.

(10) Foranstaltninger til at opdage og 
imødegå miljøovertrædelser, ulovlig 
adfærd eller undladelser og mulige 
overtrædelser af bestemmelserne om 
beskyttelse af miljøet er stadig en alvorlig
udfordring og skal styrkes som anerkendt i 
Kommissionens meddelelse om "EU's 
indsats for at forbedre overholdelsen af 
miljøbestemmelserne og forvaltningen" af 
18. januar 201840. Selv om regler for 
beskyttelse af whistleblowere på 
nuværende tidspunkt kun findes i 
sektorspecifikke instrumenter om 
miljøbeskyttelse41, er det nødvendigt at 
indføre en sådan beskyttelse for at sikre 
effektiv håndhævelse af Unionens 
miljølovgivning, hvis overtrædelse kan 
medføre alvorlig skade på offentlighedens 
interesser og miljøet med potentielle 
afsmittende virkninger på tværs af 
nationale grænser. Dette er også relevant i 
tilfælde, hvor usikre produkter kan 
forårsage miljøskader.

__________________ __________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018)0010 final.

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/30/EU af 12. juni 2013 om 
sikkerheden i forbindelse med offshore 

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/30/EU af 12. juni 2013 om 
sikkerheden i forbindelse med offshore 
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olie- og gasaktiviteter (EUT L 178, s. 66). olie- og gasaktiviteter (EUT L 178 af 
28.6.2013, s. 66).

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Lignende overvejelser taler for 
indførelsen af beskyttelse af 
whistleblowere for at bygge videre på de 
eksisterende bestemmelser og forebygge 
overtrædelser af EU-reglerne inden for 
fødevarekæden og navnlig inden for 
fødevare- og fodersikkerhed samt 
dyresundhed og dyrevelfærd. EU's 
forskellige regler i disse områder er tæt 
forbundne. Ved forordning (EF) 
nr. 178/200242 er der fastsat generelle 
principper og krav, som ligger til grund for 
alle EU's og nationale foranstaltninger 
vedrørende fødevarer og foderstoffer, med
særligt fokus på fødevaresikkerhed, for at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og forbrugernes 
interesser i relation til fødevarer samt et 
velfungerende indre marked. Denne 
forordning bestemmer bl.a., at ledere af 
fødevare- og foderstofvirksomheder skal 
forhindres i at afskrække deres ansatte og 
andre fra at samarbejde med de kompetente 
myndigheder, hvis dette kan forebygge, 
reducere eller eliminere en risiko ved 
fødevarer. EU-lovgiveren har 
implementeret en lignende tilgang inden 
for området "dyresundhedsloven" gennem 
forordning (EU) 2016/429 om regler for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
dyresygdomme, der kan overføres til dyr 
eller mennesker43.

(11) Lignende overvejelser taler for 
indførelsen af beskyttelse af 
whistleblowere for at bygge videre på de 
eksisterende bestemmelser og forebygge 
overtrædelser af EU-reglerne inden for 
fødevarekæden og navnlig inden for 
fødevare- og fodersikkerhed samt 
dyresundhed, dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd. EU's forskellige regler i disse 
områder er tæt forbundne. Ved forordning 
(EF) nr. 178/200242 er der fastsat generelle 
principper og krav, som ligger til grund for 
alle EU's og nationale foranstaltninger 
vedrørende fødevarer og foderstoffer, med 
særligt fokus på fødevaresikkerhed, for at 
sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og forbrugernes 
interesser i relation til fødevarer samt et 
velfungerende indre marked. Denne 
forordning bestemmer bl.a., at ledere af 
fødevare- og foderstofvirksomheder skal 
forhindres i at afskrække deres ansatte og 
andre fra at samarbejde med de kompetente 
myndigheder, hvis dette kan forebygge, 
reducere eller eliminere en risiko ved 
fødevarer. EU-lovgiveren har 
implementeret en lignende tilgang inden 
for området "dyresundhedsloven" gennem 
forordning (EU) 2016/429 om regler for 
forebyggelse og bekæmpelse af 
dyresygdomme, der kan overføres til dyr 
eller mennesker43. Rådets direktiv 
98/58/EF43a og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/63/EU43b samt 
Rådets forordning (EF) nr. 1/200543c og 
Rådets forordning (EF) nr. 1099/200943d

fastsætter regler om beskyttelse af og 
velfærd for dyr, der holdes til 
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landbrugsformål, under transport, på 
aflivningstidspunktet, og når de anvendes 
til videnskabelige formål. 

__________________ __________________

42 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
(EFT L 31, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 
2002 om generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

43 EUT L 84, s. 1. 43 EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

43a Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 
1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til 
landbrugsformål (EFT L 221 af 8.8.1998, 
s. 23).

43b Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/63/EU af 22. september 
2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes 
til videnskabelige formål (EUT L 276 af 
20.10.2010, s. 33).

43c Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 
22. december 2004 om beskyttelse af dyr 
under transport og dermed forbundne 
aktiviteter og om ændring af direktiv 
64/432/EØF og 93/119/EF og forordning 
(EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 
1).

43d Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 
af 24. september 2009 om beskyttelse af 
dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303 
af 18.11.2009, s. 1).

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger er et andet område, hvor 
whistleblowere er i en privilegeret position 
i forhold til at afsløre overtrædelser af EU-
retten, hvilket i alvorlig grad kan skade 

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

offentlighedens interesser. Lignende 
betragtninger gælder for overtrædelser af 
direktivet om sikkerheden af netværks- og 
informationssystemer45, som medfører 
anmeldelse af hændelser (herunder dem, 
der ikke kompromitterer 
personoplysninger) og sikkerhedskrav for 
enheder, der leverer væsentlige 
tjenesteydelser på tværs af mange sektorer 
(f.eks. energi, turisme, sundhed, transport, 
bankvæsen, bygge- og anlægsarbejder
osv.) til udbydere af vigtige digitale 
tjenester (f.eks. cloudcomputing) og til 
leverandører af forsyningspligtydelser 
såsom vand, el og gas. Whistlebloweres 
indberetninger på området er særligt 
værdifulde for at undgå 
sikkerhedshændelser, der vil påvirke 
centrale økonomiske og sociale aktiviteter 
og ofte anvendte digitale tjenester. Dette 
hjælper med at sikre kontinuiteten af 
tjenester, der er af afgørende betydning for 
det indre markeds funktion og velfærden i 
samfundet.

__________________ __________________

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Beskyttelsen bør ydes til personer, 
som arbejder i enheder beliggende i 
Unionen, men også til personer, som 
arbejder i europæiske enheder, der er 
beliggende uden for Unionens område. 
Sådan beskyttelse bør ligeledes gælde for 
tjenestemænd, øvrige ansatte og
praktikanter i Unionens institutioner, 
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agenturer og organer.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) Fritagelse af mikrovirksomheder og 
små virksomheder fra pligten til at etablere 
interne indberetningskanaler bør ikke 
gælde for private virksomheder, der er 
aktive inden for området for finansielle 
tjenesteydelser og inden for sektorer, der 
yder pleje af personer, som er svært 
handicappede og/eller sårbare eller svage 
på grund af deres alder eller deres fysiske 
eller mentale svækkelse. Sådanne 
selskaber og institutter bør være forpligtet 
til at etablere interne indberetningskanaler i 
overensstemmelse med forpligtelserne i 
den gældende EU-ret om finansielle 
tjenesteydelser.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(40) Under alle omstændigheder bør 
indberettende personer kunne rapportere 
direkte eksternt til den nationale 
myndighed (herefter kaldet "kompetente 
myndigheder") samt benytte deres 
offentliggørelsesret og bør nyde 
beskyttelse mod repressalier som fastsat i 
dette direktiv.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 46
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) I forbindelse med den interne 
indberetning er kvaliteten og 
gennemsigtigheden af oplysningerne om 
proceduren for opfølgning på 
indberetningen altafgørende for at opbygge 
tillid til effektiviteten af den samlede 
ordning for beskyttelse af whistleblowere 
og mindsker sandsynligheden for 
yderligere unødvendige indberetninger 
eller offentliggørelser. Den indberettende 
person bør holdes underrettet inden for en 
rimelig tidsfrist om de foranstaltninger, der 
påtænkes eller er truffet som opfølgning på 
indberetningen (f.eks. sagslukning baseret 
på utilstrækkeligt bevismateriale eller 
andre grunde, iværksættelse af en intern 
undersøgelse og eventuelt dens resultater 
og/eller foranstaltninger truffet for at løse 
problemet, om henvisningen til en 
kompetent myndighed med henblik på 
videre efterforskning), i det omfang som 
sådanne oplysninger ikke vil berøre 
undersøgelsen eller efterforskningen eller 
påvirke den pågældende persons 
rettigheder. En sådan rimelig tidsfrist bør 
ikke overstige i alt tre måneder. Hvor den 
relevante opfølgning ikke er fastlagt, skal 
den indberettende person informeres herom 
og om eventuel yderligere feedback, som 
han/hun bør kunne forvente.

(46) I forbindelse med den interne 
indberetning er kvaliteten og 
gennemsigtigheden af oplysningerne om 
proceduren for opfølgning på 
indberetningen altafgørende for at opbygge 
tillid til effektiviteten af den samlede 
ordning for beskyttelse af whistleblowere 
og mindsker sandsynligheden for 
yderligere unødvendige indberetninger 
eller offentliggørelser. Den indberettende 
person bør holdes underrettet inden for en 
rimelig tidsfrist om de foranstaltninger, der 
påtænkes eller er truffet som opfølgning på 
indberetningen (f.eks. sagslukning baseret 
på utilstrækkeligt bevismateriale eller 
andre grunde, iværksættelse af en intern 
undersøgelse og eventuelt dens resultater 
og/eller foranstaltninger truffet for at løse 
problemet, om henvisningen til en 
kompetent myndighed med henblik på 
videre efterforskning), i det omfang som 
sådanne oplysninger ikke vil berøre 
undersøgelsen eller efterforskningen eller 
påvirke den pågældende persons 
rettigheder. En sådan rimelig tidsfrist bør 
ikke overstige i alt tre måneder. Hvor den 
relevante opfølgning ikke er fastlagt, skal 
den indberettende person informeres herom 
og om eventuel yderligere feedback, som 
han/hun bør kunne forvente. Den 
indberettende person bør holdes 
underrettet om, hvordan undersøgelsen 
skrider frem, og mindst én gang kunne 
modtage udkastet til rapport med henblik 
på evt. at revidere, kommentere og 
korrigere det, uden dog at være forpligtet 
til dette. Disse kommentarer vil blive 
indarbejdet og taget i betragtning i 
overvågningen af efterforskningen. Den 
indberettende person bør informeres om 
efterforskningens resultat og have 
mulighed for at revidere og kommentere 
den endelige rapport fra efterforskningen. 
Disse kommentarer bør dernæst medtages 
i den endelige rapport.
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Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(47) Personer, som overvejer at anmelde 
overtrædelser af EU-retten, bør kunne 
træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt, hvordan og hvornår de skal 
indberette overtrædelser. Til dette formål 
bør de kunne henvende sig til og bede om 
råd hos den nationale myndighed, som er 
det første informations- og kontaktpunkt. 
De bør også kunne henvende sig til de 
civilsamfundsorganisationer, som er 
involveret i beskyttelse af whistleblowere.
Private og offentlige enheder, der har 
indført interne indberetningsprocedurer,
skal fremlægge oplysninger om disse 
procedurer samt procedurerne for ekstern 
indberetning til relevante kompetente 
myndigheder. De bør ligeledes fremlægge 
oplysninger om whistlebloweres 
rettigheder og navnlig om deres ret til 
offentliggørelse, som dette direktiv sikrer, 
og deres mulighed for i den forbindelse at 
henvende sig til 
civilsamfundsorganisationer, som er 
involveret i beskyttelse af whistleblowere, 
navnlig dem, der yder strategisk og 
juridisk rådgivning til whistleblowere.
Disse oplysninger skal være let forståelige 
og lettilgængelige, herunder så vidt muligt 
også for andre personer end arbejdstagere, 
som kommer i kontakt med virksomheden 
gennem deres arbejdsrelaterede aktiviteter, 
f.eks. leverandører, distributører, 
leverandører og forretningspartnere. For 
eksempel kan sådanne oplysninger 
offentliggøres på et synligt sted, der er 
tilgængelig for alle disse personer, og på 
virksomhedens hjemmeside, og der kan 
informeres herom på kurser og 
uddannelsesforløb om etik og integritet.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Betragtning 65
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Indberettende personer bør være 
beskyttet mod enhver form for repressalier, 
hvad enten det er direkte eller indirekte, fra 
deres arbejdsgiver eller kunde/modtager af 
tjenesteydelser og personer, der arbejder 
for eller på vegne af denne, herunder 
medarbejdere og ledere i samme 
organisation eller andre organisationer, 
som er i kontakt med den indberettende 
person i forbindelse med dennes 
arbejdsrelaterede aktiviteter, hvor 
repressalier anbefales eller tolereres af 
den pågældende person. Der bør ydes 
beskyttelse mod repressalier over for den 
indberettende person selv, men også dem, 
der kan træffes i forhold til den juridiske 
enhed, han/hun repræsenterer, såsom 
nægtelse af levering af tjenesteydelser, 
sortlistning eller boykot. Indirekte 
repressalier omfatter også foranstaltninger 
truffet over for de pårørende til den 
indberettende person, der også er i en 
forretningsmæssig relation med dennes 
arbejdsgiver eller kunde/modtager af 
tjenesteydelser og arbejdstagernes 
repræsentanter, der har ydet støtte til den 
indberettende person.

(65) Indberettende personer bør være 
beskyttet mod enhver form for repressalier, 
hvad enten det er direkte eller indirekte, fra 
deres arbejdsgiver eller kunde/modtager af 
tjenesteydelser og personer, der arbejder 
for eller på vegne af denne, herunder 
medarbejdere og ledere i samme 
organisation eller andre organisationer, 
som er i kontakt med den indberettende 
person i forbindelse med dennes 
arbejdsrelaterede aktiviteter. Der bør ydes 
beskyttelse mod repressalier over for den 
indberettende person selv, men også dem, 
der kan træffes i forhold til den juridiske 
enhed, han/hun repræsenterer, såsom 
nægtelse af levering af tjenesteydelser, 
sortlistning eller boykot. Der bør desuden 
ydes beskyttelse mod repressalier for 
fysiske personer, der har tætte 
forbindelser til den indberettende person, 
uanset aktiviteternes art, og om de er 
betalt eller ej. Indirekte repressalier 
omfatter også foranstaltninger truffet over 
for de pårørende til den indberettende 
person, der også er i en forretningsmæssig 
relation med dennes arbejdsgiver eller 
kunde/modtager af tjenesteydelser og 
repræsentanter for personer, der har ydet 
støtte til den indberettende person.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Potentielle whistleblowere, der ikke 
er sikre på, hvordan man indberetter, eller 
om de vil blive beskyttet i sidste ende, kan 
blive afskrækket fra at indberette. 
Medlemsstaterne bør sikre, at de relevante 
oplysninger gives på en brugervenlig måde 
og er let tilgængelige for offentligheden. 
Gratis individuel, upartisk og fortrolig 
rådgivning bør være tilgængelig, f.eks. om, 

(67) Potentielle whistleblowere, der ikke 
er sikre på, hvordan man indberetter, eller 
om de vil blive beskyttet i sidste ende, kan 
blive afskrækket fra at indberette eller 
benytte deres offentliggørelsesret. Derfor 
bør de kompetente myndigheder være til 
rådighed som det første informations- og 
kontaktpunkt for potentielle 
whistleblowere og give dem alle de 
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hvorvidt de pågældende oplysninger er 
omfattet af de gældende regler om 
beskyttelse af whistleblowere, hvilken 
indberetningskanal der bedst kan anvendes, 
og hvilke alternative procedurer der er 
tilgængelige, hvis de ikke er dækket af de 
gældende regler ("vejvisning"). Adgang til 
sådan rådgivning kan bidrage til at sikre, at 
indberetning sker via passende kanaler på 
en ansvarlig måde, og at overtrædelser og 
uregelmæssigheder opdages rettidigt eller 
endog forhindres.

relevante oplysninger om deres 
rettigheder og de mulige 
indberetningsprocedurer samt rådgive og 
vejlede dem med hensyn til de skridt, der 
skal tages. Medlemsstaterne bør sikre, at 
de relevante oplysninger gives på en 
brugervenlig måde og er let tilgængelige 
for offentligheden. Gratis individuel, 
upartisk og fortrolig rådgivning bør være 
tilgængelig, f.eks. om, hvorvidt de 
pågældende oplysninger er omfattet af de 
gældende regler om beskyttelse af 
whistleblowere, hvilken indberetningskanal 
der bedst kan anvendes, og hvilke 
alternative procedurer der er tilgængelige, 
hvis de ikke er dækket af de gældende 
regler ("vejvisning"). Adgang til sådan 
rådgivning kan bidrage til at sikre, at 
indberetning sker via passende kanaler på 
en ansvarlig måde, og at overtrædelser og 
uregelmæssigheder opdages rettidigt eller 
endog forhindres. Ud over de kompetente 
myndigheder bør de 
civilsamfundsorganisationer, som er 
involveret i beskyttelse af whistleblowere, 
navnlig i forbindelse med den strategiske 
og juridiske rådgivning til disse eller i 
forbindelse med opfølgningen på 
anvendelsen af dette direktiv, også udgøre 
et kontaktpunkt for potentielle 
whistleblowere og give dem alle de 
relevante oplysninger om deres 
rettigheder og de mulige 
indberetningsprocedurer med henblik på 
at henvise dem til den kompetente 
myndighed og vejlede dem om de skridt, 
der skal tages.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) I henhold til visse nationale rammer 
og i visse tilfælde kan den indberettende 
person, der bliver udsat for repressalier, 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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drage fordel af en form for bekræftelse af, 
at vedkommende opfylder betingelserne i 
de gældende regler. Uanset disse 
muligheder bør de have effektiv adgang til 
domstolsprøvelse, hvorved det påhviler 
retten at træffe afgørelse på grundlag af 
alle omstændighederne i det enkelte 
tilfælde, om de opfylder betingelserne i de 
gældende regler.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at forbedre 
håndhævelsen af EU's lovgivning og 
politikker inden for specifikke områder
fastsættes der i dette direktiv fælles 
minimumsstandarder for beskyttelse af 
personer, der indberetter følgende ulovlige 
aktiviteter eller retsmisbrug:

1. Med henblik på at sikre og forbedre 
håndhævelsen af EU's lovgivning og 
politikker fastsættes der i dette direktiv 
fælles minimumsstandarder for beskyttelse 
af personer, der indberetter ulovlige 
aktiviteter, retsmisbrug eller aktiviteter, 
som er i strid med målene i EU's 
lovgivning, navnlig inden for følgende 
områder:

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

a) overtrædelser, der er omfattet af 
EU's retsakter, navnlig dem, der er anført i 
bilaget (del I og del II) for så vidt angår 
følgende områder:
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i) offentlige indkøb i) offentlige indkøb

ii) finansielle tjenesteydelser, 
forebyggelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme

ii) finansielle tjenesteydelser, 
forebyggelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme

iia) sociale standarder, sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen

iii) produktsikkerhed iii) fødevaresikkerhed og 
nonfoodproduktsikkerhed

iv) transportsikkerhed iv) transportsikkerhed

v) miljøbeskyttelse v) miljøbeskyttelse, bæredygtig 
udvikling, affaldshåndtering, hav-, luft-
og støjforurening, beskyttelse og 
forvaltning af vand og jord, beskyttelse af 
naturen og biodiversiteten samt 
bekæmpelse af klimaændringer og 
kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og 
planter

vi) nuklear sikkerhed vi) nuklear sikkerhed

vii) fødevare- og fodersikkerhed, 
dyresundhed og dyrevelfærd

vii) fødevare- og fodersikkerhed

viia) dyrebeskyttelse, dyresundhed og 
dyrevelfærd

viii) folkesundheden viii) folkesundheden

ix) forbrugerbeskyttelse ix) forbrugerbeskyttelse

x) beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger, og sikkerheden i 
netværks- og informationssystemer.

x) beskyttelse af privatlivets fred og 
personoplysninger, og sikkerheden i 
netværks- og informationssystemer.

ab) ytrings- og informationsfrihed som 
omhandlet i artikel 11 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder samt den retspraksis, der er 
baseret på nævnte artikel

ac) skattesvig, skatteunddragelse og 
skatteoptimering

ad) social, miljømæssig, økonomisk og 
skattemæssig dumping

ae) miljøskadelige stoffer

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

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

c) overtrædelser, der skader
Unionens finansielle interesser, som 
defineret i artikel 325 i TEUF, og som 
specificeres yderligere i især direktiv (EU) 
2017/1371 og forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013

c) Unionens finansielle interesser som 
defineret i artikel 325 i TEUF og navnlig i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2017/1371 og forordning (EU, Euratom) 
nr. 883/2013

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

d) 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 eller
hensigten med de relevante 
selskabsskatteretlige regler.

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

2. Hvis særlige regler om indberetning 
af overtrædelser er fastsat i de 
sektorspecifikke EU-retsakter, der er opført 
i del 2 i bilaget, finder disse regler 
anvendelse. Bestemmelserne i dette 
direktiv gælder for alle spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af de indberettende 
personer, som ikke er reguleret i disse 
sektorspecifikke EU-retsakter, og 
supplerer de specifikke retsakter, der er 
opført i bilaget, når de giver en bedre 
beskyttelse af whistleblowere. Dette stykke 
finder kun anvendelse i tilfælde, hvor den 
beskyttelse, der ydes i de sektorspecifikke 
retsakter, er mere effektiv end den, der 
ydes i dette direktiv.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) enhver person, som arbejder under 
tilsyn og ledelse af kontrahenter, 
underleverandører, leverandører og 
tjenesteydere.
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Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv gælder for 
tjenestemænd, øvrige ansatte og 
praktikanter i Unionens institutioner, 
agenturer og organer.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv gælder for personer, 
som falder ind under definitionen i artikel 
1 af private eller offentlige juridiske 
enheder, der er beliggende i Unionen, 
samt for europæiske private eller 
offentlige juridiske enheder, der er 
beliggende uden for Unionens område.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Dette direktiv gælder ligeledes for 
personer, der fungerer som bindeled 
mellem den indberettende person og den 
person, som udbreder oplysningerne.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. "indberetning": tilvejebringelse af 
oplysninger vedrørende en overtrædelse, 
som har fundet sted eller kan ventes at ville 
finde sted og/eller i tilfælde af alvorlig og 
umiddelbar fare eller risiko for uoprettelig 
personskade eller materiel skade i den 
organisation, hvor den indberettende 
person arbejder eller har arbejdet, eller en 
anden organisation, som han eller hun er 
eller var i kontakt med.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. "indberettende person": en fysisk 
eller juridisk person, der indberetter eller 
offentliggør oplysninger om overtrædelser, 
vedkommende er blevet bekendt med.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

12. "risiko": enhver form for 
gengældelse eller faktisk handling eller 
undladelse som følge af intern eller ekstern 
indberetning eller offentliggørelse, som 
finder sted i en arbejdsrelateret 
sammenhæng, og som forårsager eller kan 
forårsage uberettigede ulemper for den 
indberettende person.
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Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 34
Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Forpligtelsen til at fastlægge interne 
kanaler og procedurer for indberetning og 

opfølgning på indberetning

Forpligtelsen til at fastlægge interne 
kanaler og procedurer for indberetning og 

opfølgning på indberetning samt 
beskyttelse af whistleblowere

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 
personer i den private og i den offentlige 
sektor fastlægger interne kanaler og 
procedurer for indberetning af og 
opfølgning på indberetninger, efter samråd 
med arbejdsmarkedets parter og
civilsamfundsorganisationerne. De sikrer, 
at de juridiske personer i den private og 
den offentlige sektor giver disse kanaler 
tilstrækkelige midler til, at de fungerer 
korrekt.

2. Sådanne kanaler og procedurer skal 
give mulighed for indberetninger, der 
foretages af ansatte i virksomheden. De 
kan give mulighed for indberetninger fra 
andre personer, som er i kontakt med den 

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

enhed, der er i forbindelse med deres 
arbejdsrelaterede aktiviteter som 
omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), c) og 
d).

3. De retlige enheder i den private 
sektor, som er omhandlet i stk. 1, er 
følgende:

3. De retlige enheder i den private 
sektor, som er omhandlet i stk. 1, er 
følgende:

a) private retlige enheder med 50 eller 
flere ansatte.

a) private retlige enheder med 50 eller 
flere ansatte

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

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

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

c) private retlige enheder af enhver 
størrelse, som leverer finansielle 
tjenesteydelser, eller hvor der er risiko for 
hvidvaskning af penge, finansiering af 
terrorisme og på områder med 
sundhedsrisici, miljørisici og risici for 
folkesundheden, som fastsat i de EU-
retsakter, der er nævnt i bilaget

ca) private og offentlige retlige 
enheder af enhver størrelse, som 
modtager personer, der er svært 
handicappede og/eller sårbare og svage på 
grund af deres alder eller deres fysiske 
eller mentale svækkelse.

4. Efter en passende risikovurdering 
under hensyntagen til arten af aktiviteter, 
som udføres af de enheder og den deraf 
følgende risiko, kan medlemsstaterne 
kræve, at små private retlige enheder, som 
defineret i Kommissionens henstilling af 6. 
maj 200362, bortset fra dem, der er 
omhandlet i stk. 3, litra c), skal etablere 
interne indberetningskanaler og 
procedurer.

4. Efter en passende risikovurdering 
under hensyntagen til arten af aktiviteter, 
som udføres af de enheder og den deraf 
følgende risiko, kan medlemsstaterne 
kræve, at små private retlige enheder, som 
defineret i Kommissionens henstilling af 6. 
maj 200362, bortset fra dem, der er 
omhandlet i stk. 3, litra c) og ca), skal 
etablere interne indberetningskanaler og 
procedurer.

5. Enhver afgørelse, som en 
medlemsstat træffer i henhold til stk. 4, 
skal meddeles til Kommissionen sammen 
med en begrundelse og angivelse af de 
kriterier, der er anvendt i forbindelse med 
risikovurderingen. Kommissionen 
meddeler sin beslutning til de øvrige 

5. Enhver afgørelse, som en 
medlemsstat træffer i henhold til stk. 4, 
skal meddeles til Kommissionen sammen 
med en begrundelse og angivelse af de 
kriterier, der er anvendt i forbindelse med 
risikovurderingen. Kommissionen 
meddeler sin beslutning til de øvrige 
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medlemsstater. medlemsstater.

6. De retlige enheder i den offentlige 
sektor, som er omhandlet i stk. 1, er 
følgende:

6. De retlige enheder i den offentlige 
sektor, som er omhandlet i stk. 1, er 
følgende:

a) den statslige forvaltning a) den statslige forvaltning

b) regionale forvaltninger og 
tjenestegrene

b) regionale forvaltninger og 
tjenestegrene

c) kommuner med mere end 10 000 
indbyggere

c) kommuner med mere end 10 000 
indbyggere

d) andre offentligretlige enheder. d) andre offentligretlige enheder

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

__________________ __________________

62 Kommissionens henstilling af 6. maj 
2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

62 Kommissionens henstilling af 6. maj 
2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Procedurer for intern indberetning og 
opfølgning på indberetninger

Procedurer for intern indberetning og 
opfølgning på indberetninger

1. Procedurerne for indberetning og 
opfølgning på indberetninger, der er 
omhandlet i artikel 4, skal omfatte 
følgende:

1. Procedurerne for indberetning og 
opfølgning på indberetninger, der er 
omhandlet i artikel 4, skal omfatte 
følgende:

-a) offentliggørelse af alle relevante 
oplysninger om procedurerne for intern 
indberetning og opfølgning på 
indberetninger

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

a) kanaler til modtagelse af 
indberetninger, som er udformet, oprettet 
og anvendes således, at de sikrer 
fortroligheden af den indberettende persons 
identitet samt forhindrer uautoriserede 
medarbejderes adgang
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b) udpegningen af en person eller 
afdeling, der er kompetent til at følge op på 
indberetninger

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

c) omhyggelig opfølgning på 
indberetninger udført af den udpegede 
person eller afdeling

c) omhyggelig opfølgning på 
indberetninger udført af den udpegede 
person eller afdeling og, om nødvendigt, 
passende og rettidig handling

ca) kvittering for modtagelse inden for 
fem dage

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

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

da) den indberettende persons 
mulighed for, men ikke pligt til, at 
genlæse, gennemgå og kommentere 
udkastet til den endelige rapport, når 
undersøgelsen er afsluttet, og for at 
vedkommendes bemærkninger medtages i 
den endelige rapport og, om nødvendigt, i 
den offentliggjorte udgave af rapporten

db) rapportens offentliggørelse på en 
måde, der sikrer den indberettende 
persons anonymitet, medmindre 
vedkommende ønsker noget andet, i de 
offentlige kommunikationskanaler hos 
den pågældende juridiske enhed i den 
private eller offentlige sektor, herunder 
navnlig et sammendrag af undersøgelsen, 
undersøgelsens resultat, den 
indberettende persons endelige 
bemærkninger og de afhjælpende 
foranstaltninger, som den pågældende 
enhed har truffet

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

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

2. De kanaler, der er omhandlet i stk. 
1, litra a), skal muliggøre indberetninger på 
alle af følgende måder:

2. De kanaler, der er omhandlet i stk. 
1, litra a), skal muliggøre indberetninger på 
alle af følgende måder:

a) skriftlige indberetninger i a) skriftlige indberetninger i 



AD\1162624DA.docx 29/88 PE623.622v02-00

DA

elektronisk format eller papirformat 
og/eller mundtlig indberetning gennem 
telefonforbindelser, med eventuel 
optagelse 

elektronisk format eller papirformat 
og/eller mundtlig indberetning gennem 
telefonforbindelser, med eventuel 
optagelse 

b) fysiske møder med den person eller 
afdeling, der er udpeget til at modtage 
indberetninger.

b) fysiske møder med den person eller 
afdeling, der er udpeget til at modtage 
indberetninger. Hvis den indberettende 
person ønsker det, kan denne ledsages af 
en fagforeningsrepræsentant eller sin 
advokat.

Indberetningskanaler kan anvendes internt 
af en person eller afdeling, der er udpeget 
til dette formål eller via en tredjemand, 
forudsat at de garantier og krav, der er
omhandlet i stk. 1, litra a), overholdes.

Indberetningskanaler kan anvendes internt 
af en person eller afdeling, der er udpeget 
til dette formål eller via en tredjemand, 
forudsat at de garantier og krav, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a), overholdes.

2a. Hvis en telefonsamtale optages og 
gemmes, indhentes whistleblowerens 
forudgående samtykke, og fortroligheden 
sikres for at garantere whistleblowerens 
beskyttelse.

3. Den person eller afdeling, der er 
angivet i litra b) i artikel 1, skal være den 
samme person, der er kompetent til at 
modtage indberetninger. Flere personer kan 
udpeges som "betroede personer", som 
indberettende personer og personer, der 
overvejer at indberette overtrædelser, kan 
få fortrolig rådgivning fra. 

3. Den person eller afdeling, der er 
angivet i stk. 1, litra b), skal være den 
samme person, der er kompetent til at 
modtage indberetninger. Flere personer kan 
udpeges som "betroede personer", som 
indberettende personer og personer, der 
overvejer at indberette overtrædelser, kan 
få fortrolig rådgivning fra. 

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6

Forpligtelsen til at indføre eksterne 
indberetningskanaler og følge op på 
indberetninger

Oprettelse af nationale myndigheder til 
indberetning og beskyttelse af 
whistleblowere

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

1. Medlemsstaterne udpeger eller 
opretter en national myndighed til at 
modtage og håndtere indberetninger samt 
til at sikre, at der følges tæt op på disse, og 
at indberettende personer beskyttes.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 2. Medlemsstaterne sikrer, at denne 
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kompetente myndigheder: nationale myndighed:

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

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

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

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

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

c) fremsender, hvor det er relevant, de 
oplysninger, der er indeholdt i 
indberetningen, til de kompetente organer, 
kontorer eller agenturer i Unionen til 
yderligere undersøgelse, hvis dette 
foreskrives i national ret eller EU-retten, 
og underretter straks og på en hvilken 
som helst måde whistlebloweren herom.

ca) giver den indberettende person 
mulighed for, men ikke pligt til, at 
genlæse, gennemgå og kommentere 
udkastet til rapport i løbet af 
undersøgelsen samt den endelige rapport, 
når undersøgelsen er afsluttet, og inden 
den offentliggøres, og tager om 
nødvendigt vedkommendes bemærkninger 
i betragtning

cb) offentliggør via sine egne 
kommunikationskanaler indberetningens 
indhold og sikrer den indberettende 
persons anonymitet, medmindre 
vedkommende ønsker noget andet.

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

3. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
nationale myndighed følger op på 
indberetningerne ved at træffe de 
nødvendige foranstaltninger, og at den i 
relevant omfang undersøger genstanden 
for indberetningerne. De kompetente 
myndigheder skal meddele den 
indberettende person det endelige resultat 
af undersøgelserne.

3a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale myndigheder kan træffe 
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passende afhjælpende foranstaltninger.

3b. Medlemsstaterne sikrer, at den 
nationale myndighed offentliggør den 
endelige rapport og samtidig sikrer den 
indberettende persons anonymitet, 
medmindre vedkommende giver afkald på 
sin ret til anonymitet, og at den nationale 
myndighed sikrer, at rapporten indeholder 
den indberettende persons bemærkninger 
og eventuelle afhjælpende 
foranstaltninger.

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

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

4a. Medlemsstaterne sikrer, at 
whistleblowere ydes juridisk bistand 
gennem hele proceduren. De stiller til 
enhver tid juridisk rådgivning til rådighed 
for alle potentielle whistleblowere. 

4b. Medlemsstaterne sikrer, at de 
indberettende personer har adgang til 
retshjælp under proceduren.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de er udformet, oprettet og 
anvendes således, at de sikrer 
oplysningernes fuldstændighed og ægthed, 
og at oplysningerne behandles fortroligt, 
samt forhindrer uautoriserede 
medarbejdere fra den kompetente 
myndighed i at få adgang hertil

b) de er udformet, oprettet og 
anvendes således, at de sikrer 
oplysningernes fuldstændighed og ægthed, 
og at oplysningerne behandles fortroligt, 
samt forhindrer uautoriserede 
medarbejdere fra de kompetente 
myndigheder i at få adgang hertil
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en telefonsamtale optages og 
gemmes, sørger de kompetente 
myndigheder for at indhente 
whistleblowerens forudgående samtykke 
og sikre vedkommendes fortrolighed for at 
garantere dennes beskyttelse.

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 Artikel 9

Procedurer for ekstern indberetning Procedurer for ekstern indberetning

1. Procedurerne for indberetning og 
opfølgning på indberetninger, der er 
omhandlet i artikel 4, skal omfatte 
følgende:

1. Procedurerne for indberetning og 
opfølgning på indberetninger, der er 
omhandlet i artikel 4, skal omfatte 
følgende:

a) hvordan den kompetente 
myndighed kan kræve, at den 
indberettende person uddyber de 
indberettede oplysninger eller indgiver 
yderligere oplysninger, som den 
indberettende person har adgang til

a) hvordan den kompetente 
myndighed kan kræve, at den 
indberettende person uddyber de 
indberettede oplysninger eller indgiver 
yderligere oplysninger, som den 
indberettende person har adgang til

aa) måden, hvorpå de kompetente 
myndigheder garanterer, at den 
indberettende person kan revidere, rette 
og kommentere rapporten i løbet af 
undersøgelsen uden at være forpligtet til 
dette, at vedkommendes bemærkninger i 
givet fald medtages i opfølgningen på 
undersøgelsen, at vedkommende får 
mulighed for at kommentere den endelige 
rapport, og at bemærkningerne medtages 
i den endelige rapport og ved dens 
offentliggørelse

ab) en hurtig opfølgning på 
indberetningen fra den berørte persons 
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eller tjenestes side, herunder relevante 
foranstaltninger og i givet fald 
undersøgelser af genstanden for 
indberetningerne

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

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

c) den fortrolighedsordning, der 
anvendes til at indberette, herunder en 
nærmere beskrivelse af de 
omstændigheder, hvorunder de fortrolige 
oplysninger fra en indberettende person 
kan videregives.

c) den fortrolighedsordning, der 
anvendes til at indberette, herunder en 
nærmere beskrivelse af de 
omstændigheder, hvorunder de fortrolige 
oplysninger fra en indberettende person 
kan videregives, samt de retsmidler, den 
indberettende person har til rådighed til at 
reagere på disse situationer.

2. Den nærmere beskrivelse, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), omfatter de 
særlige tilfælde, hvor fortrolig behandling 
af personoplysninger ikke kan sikres, 
herunder når videregivelse af data er et 
nødvendigt og rimeligt krav efter EU-
lovgivningen eller national lovgivning i 
forbindelse med undersøgelser eller 
efterfølgende retssager eller for at sikre 
andres friheder, herunder retten til et 
forsvar for de berørte personer, og i hvert 
enkelt tilfælde er underlagt passende 
beskyttelsesmekanismer ifølge sådan 
lovgivning.

2. Den nærmere beskrivelse, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), omfatter de 
særlige tilfælde, hvor fortrolig behandling 
af personoplysninger ikke kan sikres, 
herunder når videregivelse af data er et 
nødvendigt og rimeligt krav efter EU-
lovgivningen eller national lovgivning i 
forbindelse med undersøgelser eller 
efterfølgende retssager eller for at sikre 
andres friheder, herunder retten til et 
forsvar for de berørte personer, og i hvert 
enkelt tilfælde er underlagt passende 
beskyttelsesmekanismer ifølge sådan 
lovgivning.

3. Den nærmere beskrivelse, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), skal være 
affattet på et klart og let forståeligt sprog 
og være let tilgængelig for de 
indberettende personer.

3. Den nærmere beskrivelse, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), skal være 
affattet på et klart og let forståeligt sprog 
og være let tilgængelig for de 
indberettende personer.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder offentliggør mindst følgende 

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at de kompetente myndigheder samt de 
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oplysninger på deres websteder i et særskilt 
og let tilgængeligt afsnit:

juridiske enheder i den private og den 
offentlige sektor, der indfører interne 
kanaler og procedurer for indberetninger 
og opfølgning på indberetninger,
offentliggør mindst følgende oplysninger 
på deres websteder i et særskilt og let 
tilgængeligt afsnit:

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kontakt til 
civilsamfundsorganisationer, som er 
involveret i beskyttelse af whistleblowere

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) adgang til rapporter og 
anbefalinger, der offentliggøres af de 
kompetente myndigheder

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De kompetente myndigheder og 
juridiske enheder i den private og den 
offentlige sektor skal straks anerkende 
modtagelsen af skriftlige indberetninger til 
den postadresse eller e-mailadresse, som 
den indberettende person har angivet, 
medmindre den indberettende person 
udtrykkeligt har frabedt sig dette, eller hvis 
den kompetente myndighed eller juridiske 
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ville bringe beskyttelsen af den 
indberettende persons identitet i fare.

enheder i den private og den offentlige 
sektor har rimelig grund til at tro, at 
bekræftelsen af modtagelsen af en skriftlig 
indberetning ville bringe beskyttelsen af 
den indberettende persons identitet i fare.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis en telefonlinje med optagelse bruges 
til indberetning, under forudsætning af 
samtykke fra den indberettende person og 
ved samtidig sikring af den nødvendige 
fortrolighed, har de kompetente 
myndigheder og juridiske enheder i den 
private og den offentlige sektor ret til at 
dokumentere den mundtlige indberetning 
på en af følgende måder:

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De kompetente myndigheder og juridiske 
enheder i den private og den offentlige 
sektor skal give den indberettende person 
mulighed for at kontrollere, rette og 
acceptere afskriften af samtalen ved at 
underskrive den.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en ikke-optaget telefonlinje 
anvendes til indberetning, har den

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

kompetente myndigheder og juridiske 
enheder i den private og den offentlige 
sektor ret til at dokumentere den mundtlige 
indberetning i form af en nøjagtig 
gengivelse af samtalen udarbejdet af de 
særlige medarbejdere. De kompetente 
myndigheder og juridiske enheder i den 
private og den offentlige sektor skal give 
den indberettende person mulighed for at 
kontrollere, rette og acceptere gengivelsen 
af samtalen ved at underskrive den.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et nøjagtigt referat af mødet 
udarbejdet af de særlige medarbejdere i 
den kompetente myndighed.

b) et nøjagtigt referat af mødet 
udarbejdet af de særlige medarbejdere i 
den kompetente myndighed og juridiske 
enheder i den private og den offentlige 
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sektor.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De kompetente myndigheder og juridiske 
enheder i den private og den offentlige 
sektor skal give den indberettende person 
mulighed for at kontrollere, rette og 
acceptere afskriften af samtalen ved at 
underskrive den.

Ændringsforslag 50
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En indberettende person kan ydes 
beskyttelse efter reglerne i dette direktiv, 
så snart vedkommende henvender sig til 
en af de interne eller eksterne 
indberetningskanaler, der oprettes i 
henhold til dette direktiv, og i hele 
procedurens varighed, men ligeledes efter 
procedurens afslutning, medmindre der 
ikke foreligger nogen risiko for 
repressalier.

Ændringsforslag 51
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

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

udgår

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

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag 52
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En person, der anonymt 
videregiver oplysninger, som henhører 
under anvendelsesområdet for 
nærværende direktiv, og hvis identitet 
efterfølgende afsløres, er også berettiget 
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til beskyttelse efter reglerne i dette 
direktiv.

Ændringsforslag 53
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 54
Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
træffer de nødvendige foranstaltninger til at 
forbyde og straffe enhver form for 
repressalier, hvad enten det er direkte eller 
indirekte, mod:

a) indberettende personer, der 
opfylder definitionen i artikel 3, nr. 9), 
eller andre personer, der forbereder en 
indberetning eller offentliggørelse

b) alle nærtstående til den 
indberettende person, som ligeledes 
befinder sig i en arbejdsrelation med 
dennes arbejdsgiver, dennes kunde eller 
modtageren af disse tjenesteydelser

c) enhver fysisk eller juridisk person, 
der bistår, samarbejder eller har 
samarbejdet med den indberettende 
person om indberetningen, navnlig 
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gennem deling af oplysninger om emnet 
for indberetningen

d) enhver person, der er involveret i 
udøvelsen af den indberettende persons 
ret til offentliggørelse  

e) enhver person, der repræsenterer 
den indberettende person eller har ydet 
bistand til den indberettende person

f) den indberettende persons familie 
og nærmeste.

1a. De repressalier, der omtales i stk. 
1, kan bl.a. antage følgende former, enten 
konkret eller i form af trusler eller 
antydninger:

a) suspension, midlertidig fritstillelse, 
afskedigelse eller tilsvarende 
foranstaltninger

a) suspension, midlertidig fritstillelse, 
afskedigelse eller tilsvarende 
foranstaltninger

b) degradering eller undladt 
forfremmelse

b) degradering eller undladt 
forfremmelse

c) overførsel af opgaver, forflytning , 
lønnedsættelse, arbejdstidsændringer

c) overførsel af opgaver, forflytning, 
lønnedsættelse, arbejdstidsændringer

d) begrænsning af 
uddannelsesaktiviteter

d) begrænsning af 
uddannelsesaktiviteter

e) negativ bedømmelse af 
vedkommendes præstationer eller negativ 
ansættelsesreference

e) negativ bedømmelse af 
vedkommendes præstationer eller negativ 
ansættelsesreference eller afslag på en 
anmodning om at give en 
ansættelsesreference

f) pålæggelse af en disciplinær 
foranstaltning, en irettesættelse eller en 
anden sanktion, herunder økonomiske 
sanktioner

f) pålæggelse af en disciplinær 
foranstaltning, en irettesættelse eller en 
anden sanktion, herunder økonomiske 
sanktioner

g) tvang, intimidering, chikane eller 
udstødelse på arbejdspladsen

g) tvang, intimidering, chikane eller 
udstødelse på eller uden for arbejdspladsen
eller manglende forsøg på at afhjælpe 
disse problemer

h) forskelsbehandling, ulemper eller 
uretfærdig behandling

h) forskelsbehandling, ulemper eller 
uretfærdig behandling

i) manglende konvertering af en 
midlertidig ansættelseskontrakt til en 
tidsubegrænset kontrakt

i) manglende konvertering af en 
midlertidig ansættelseskontrakt til en 
tidsubegrænset kontrakt

j) manglende forlængelse eller 
afbrydelse af en midlertidig 

j) manglende forlængelse eller 
afbrydelse af en midlertidig 
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ansættelseskontrakt ansættelseskontrakt

k) skader, herunder på personens 
omdømme, eller et økonomisk tab, 
herunder tab af omsætning og tab af 
indkomst

k) skader, herunder på personens 
omdømme, særligt på de sociale medier, 
eller et økonomisk tab, herunder tab af 
omsætning og tab af indkomst

l) sortlistning på grundlag af en 
sektor- eller branchebaseret uformel eller 
formel aftale, hvilket indebærer, at 
personen ikke i fremtiden kan finde 
beskæftigelse indenfor den pågældende 
sektor eller branche

l) sortlistning på grundlag af en 
sektor- eller branchebaseret uformel eller 
formel aftale, hvilket indebærer, at 
personen ikke i fremtiden kan finde 
beskæftigelse indenfor den pågældende 
sektor eller branche

m) førtidig afbrydelse eller ophævelse 
af en kontrakt, der er indgået med henblik 
på levering af varer eller tjenesteydelser

m) førtidig afbrydelse eller ophævelse 
af en kontrakt, der er indgået med henblik 
på levering af varer eller tjenesteydelser

ma) afslag på at overveje en realistisk 
mulighed for overførsel på den 
indberettende persons anmodning

n) tilbagekaldelse af en licens eller 
tilladelse.

n) tilbagekaldelse af en licens eller 
tilladelse

na) bevidst ignorering af de 
repressalier, som den beskyttede er 
genstand for, fra en tilsynsførendes eller 
et tilsynsførende organs side 

nb) brud på den indberettende persons 
og de i henhold til nærværende direktiv 
beskyttede personers fortrolighed og 
anonymitet 

nc) fysisk, psykisk eller økonomisk 
pres på personer, der er beskyttet i 
henhold til nærværende direktiv

nd) nægtet adgang til retten til forsvar, 
herunder uforholdsmæssigt lange 
sagsbehandlingstider 

ne) misbrug, herunder institutionel 
misbrug.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 56
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Indberettende personer skal have 
adgang til passende afhjælpende 
foranstaltninger. Valget af passende 
afhjælpende foranstaltninger afhænger 
af, hvilken form for repressalier 
vedkommende er blevet udsat for.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. I retssager, herunder for injurier, 
krænkelse af ophavsrettigheder, 
tilsidesættelse af tavshedspligt eller krav 
om erstatning støttet på privat, offentlig 
eller kollektiv arbejdsret, skal de 
indberettende personer med føje kunne 
påberåbe sig at have foretaget en 
indberetning eller offentliggørelse inden 
for rammerne af dette direktiv.
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Indberettende personer kan være 
omfattet af gunstigere 
beskyttelsesforanstaltninger i de 
medlemsstater, hvor den berørte enhed 
eller den koncern, som denne tilhører, er 
beliggende.

Ændringsforslag 59
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Ud over at yde retshjælp til 
indberettende personer i straffesager og i 
grænseoverskridende civile retssager i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2016/1919 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/52/EF63 og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
kan medlemsstaterne indføre yderligere 
foranstaltninger i form af retlig og finansiel 
bistand og støtte til indberettende personer 
i forbindelse med retssager.

8. Ud over at yde retshjælp til 
indberettende personer i straffesager og i 
grænseoverskridende civile retssager i 
overensstemmelse med direktiv (EU) 
2016/1919 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/52/EF63 og i 
overensstemmelse med national lovgivning 
kan medlemsstaterne indføre yderligere 
foranstaltninger i form af retlig og finansiel 
bistand og støtte til indberettende personer 
i forbindelse med retssager og i 
situationer, hvor den indberettende person 
udsættes for trusler, som har til formål at 
forhindre gennemførelsen af de retlige 
procedurer.

__________________ __________________

63 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse 
aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område, EUT L 136 af 
24.5.2008, s. 3.)

63 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse 
aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område, EUT L 136 af 
24.5.2008, s. 3).

Ændringsforslag 60
Forslag til direktiv
Artikel 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Artikel 17

Sanktioner Sanktioner

1. Medlemsstaterne indfører effektive, 
forholdsmæssige og afskrækkende 
sanktioner over for fysiske eller juridiske 
personer, der:

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
indfører effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner over for fysiske 
eller juridiske personer, der:

a) hindrer eller forsøger at hindre 
indberetning

a) hindrer eller forsøger at hindre 
indberetning

b) udfører repressalier mod den 
indberettende person

b) udfører repressalier mod den 
indberettende person og mod enhver fysisk 
eller juridisk person med tilknytning til de 
aktiviteter, der beskyttes med nærværende 
direktiv

c) anlægger retssager for at skade den 
indberettende person

c) anlægger retssager for at skade den 
indberettende person og mod enhver fysisk 
eller juridisk person med tilknytning til de 
aktiviteter, der beskyttes med nærværende 
direktiv

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

d) tilsidesætter deres forpligtelse til at 
behandle identiteten af indberettende 
personer fortroligt og mod enhver fysisk 
eller juridisk person med tilknytning til de 
aktiviteter, der beskyttes med nærværende 
direktiv

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

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

2. Medlemsstaterne skal indføre 
effektive, forholdsmæssige og 
afskrækkende sanktioner, der kan anvendes 
over for personer, der udfører ondsindede 
eller bedrageriske indberetninger og 
offentliggørelser, på betingelse af at det 
kan bevises, at de har handlet i ond tro, 
samt foranstaltninger til kompensation for 
personer, der har lidt skade som følge af 
ondsindede eller bedrageriske 
indberetninger og offentliggørelser. Denne 
bestemmelse finder ikke anvendelse på 
indberetninger og offentliggørelser, der 
foretages i god tro, og hvor der er en 
rimelig grund til at antage, at de 
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indberettede eller offentliggjorte 
oplysninger er sande.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a

Delegerede retsakter til ajourføring af 
bilaget

Hvis en ny EU-retsakt henhører under det 
materielle anvendelsesområde, der er 
fastlagt i artikel 1, stk. 1, litra a), eller 
artikel 1, stk. 2, ajourfører Kommissionen 
bilaget til nærværende direktiv i 
overensstemmelse hermed vha. en 
delegeret retsakt.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra A – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Procedurer for udbud i forbindelse 
med vareindkøbskontrakter om 
forsvarsprodukter og vareleverings- og 
tjenesteydelseskontrakter om
vandforsyning, energiforsyning, transport 
og posttjenester og enhver anden kontrakt 
eller serviceydelse som reguleret i EU-
lovgivningen:

1. Procedurer for udbud i forbindelse 
med vareindkøbskontrakter om 
forsvarsprodukter og vareleverings- og 
tjenesteydelseskontrakter om 
vandforsyning, energiforsyning, transport 
og posttjenester og enhver anden kontrakt 
eller serviceydelse som reguleret i EU-
lovgivningen, bl.a.:

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra A – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klageprocedurer, der er reguleret 
ved:

2. Klageprocedurer, der navnlig er 
reguleret ved:
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Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra B – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler om regulerings- og tilsynsmæssige 
rammer og beskyttelse af forbrugere og 
investorer i forbindelse med finansielle 
tjenesteydelser og kapitalmarkeder, bank-, 
kredit- forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed, 
erhvervstilknyttede eller personlige 
pensionsordninger, tjenesteydelser i 
forbindelse med værdipapirer, 
investeringsfonde, betalings- og 
investeringsrådgivning og de 
tjenesteydelser, der er opført i bilag I til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF 
(EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338) som 
reguleret ved:

Regler om regulerings- og tilsynsmæssige 
rammer og beskyttelse af forbrugere og 
investorer i forbindelse med finansielle 
tjenesteydelser og kapitalmarkeder, bank-, 
kredit- forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed, 
erhvervstilknyttede eller personlige 
pensionsordninger, tjenesteydelser i 
forbindelse med værdipapirer, 
investeringsfonde, betalings- og 
investeringsrådgivning og de 
tjenesteydelser, der er opført i bilag I til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF 
(EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338), navnlig 
som reguleret ved:

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra B a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ba. Artikel 1, litra a), nr. ii), litra b) –
sociale standarder, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen

1. Den Europæiske Unions sociale 
standarder, navnlig som reguleret ved:

i) Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. 
december 1978 om gradvis gennemførelse 
af princippet om ligebehandling af mænd 
og kvinder med hensyn til social sikring 
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(EFT L 6 af 10.1.1979, s. 24)

ii) Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 
oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 
at underrette arbejdstageren om vilkårene 
for arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 
18.10.1991, s. 32)

iii) Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. 
juni 1991 om supplering af 
foranstaltningerne til forbedring af 
sikkerheden og sundheden på 
arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et 
tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et 
vikaransættelsesforhold (EFT L 206 af 
29.7.1991, s. 19)

iv) Rådets direktiv 94/33/EF af 22. 
juni 1994 om beskyttelse af unge på 
arbejdspladsen (EFT L 216 af 20.8.1994, 
s. 12)

v) Rådets direktiv 98/59/EF om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivninger vedrørende kollektive 
afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 
16)

vi) Rådets direktiv 98/49/EF af 29. 
juni 1998 om beskyttelse af supplerende 
pensionsrettigheder for arbejdstagere og 
selvstændige erhvervsdrivende, der flytter 
inden for Fællesskabet (EFT L 209 af 
25.7.1998, s. 46)

vii) Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. 
november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv 
(EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16)

viii) Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. 
juni 2000 om gennemførelse af princippet 
om ligebehandling af alle uanset race 
eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 
19.7.2000, s. 22)

ix) Rådets direktiv 2000/79/EF af 27. 
november 2000 om iværksættelse af den 
europæiske aftale om tilrettelæggelse af 
arbejdstiden for mobile arbejdstagere i 
civil luftfart, som er indgået af 
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Sammenslutningen af Europæiske 
Luftfartsselskaber (AEA), European 
Transport Workers' Federation (EFT), 
European Cockpit Association (ECA), 
Den Europæiske Organisation for 
Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og 
Den Internationale Charterfly-
sammenslutning (IACA) (EFT L 302 af 
1.12.2000, s. 57)

x) Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. 
marts 2001 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder 
i forbindelse med overførsel af 
virksomheder eller bedrifter eller af dele 
af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82 
af 22.3.2001, s. 16)

xi) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om 
tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, 
der udfører mobile vejtransportaktiviteter 
(EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35) og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om 
harmonisering af visse sociale 
bestemmelser inden for vejtransport og 
om ændring af Rådets forordning (EØF) 
nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1)

xii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 
af 23.9.2003, s. 10)

xiii) Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. 
december 2004 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med adgang til og 
levering af varer og tjenesteydelser (EUT 
L 373 af 21.12.2004, s. 37)

xiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 
om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 
299 af 18.11.2003, s. 9)
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xv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige 
muligheder for og ligebehandling af 
mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 
26.7.2006, s. 23)

xvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 
om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde 
af arbejdsgiverens insolvens (EUT L 283 
af 28.10.2008, s. 36)

xvii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om 
anvendelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder i 
selvstændige erhverv og om ophævelse af 
Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 
af 15.7.2010, s. 1)

xviii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om 
foranstaltninger til fremme af 
arbejdstagernes udøvelse af deres ret til 
fri bevægelighed (EUT L 128 af 
30.4.2014, s. 8)

xix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og om 
ændring af forordning (EU) nr. 
1024/2012 om administrativt samarbejde 
via informationssystemet for det indre 
marked ("IMI-forordningen") (EUT L 
159 af 28.5.2014, s. 11)

xx) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om 
mindstekrav til fremme af arbejdskraftens 
mobilitet mellem medlemsstaterne 
gennem bedre muligheder for at optjene 
og bevare supplerende 
pensionsrettigheder (EUT L 128 af 
30.4.2014, s. 1)

xxi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 450/2003 af 27. 
februar 2003 om lønomkostningsindekset 



PE623.622v02-00 50/88 AD\1162624DA.docx

DA

(EUT L 69 af 13.3.2003, s. 1)

xxii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler om 
betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet og om ophævelse af 
Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 51)

xxiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. 
september 2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 284 af 
30.10.2009, s. 1)

xxiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 
2011 om arbejdskraftens frie 
bevægelighed inden for Unionen (EUT L 
141 af 27.5.2011, s. 1)

xxv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 
2014 om Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 
(EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1)

xxvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/848 af 20. maj 2015 
om insolvensbehandling (EUT L 141 af 
5.6.2015, s. 19).

2. Standarder for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig som 
fastsat ved:

i) samtlige særdirektiver i henhold til 
artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF 

ii) Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. 
marts 1992 om minimumsforskrifter for 
sikkerhed og sundhed med henblik på at 
forbedre den lægelige bistand om bord på 
skibe (EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19)

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 
om produktsikkerhed i almindelighed 
(EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4)

iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om 
maskiner og om ændring af direktiv 
95/16/EF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24)

v) Kommissionens direktiv
2006/15/EF af 7. februar 2006 om den 
anden liste over vejledende 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering til gennemførelse af Rådets 
direktiv 98/24/EF og om ændring af 
direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF (EUT 
L 38 af 9.2.2006, s. 36)

vi) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/68/EF af 24. september 
2008 om indlandstransport af farligt gods 
(EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13)

vii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/104/EF af 16. september 
2009 om minimumsforskrifter for 
sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr 
under arbejdet (andet særdirektiv i 
henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF) (EUT L 260 af 3.10.2009, s. 
5)

viii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/148/EF af 30. november
2009 om beskyttelse af arbejdstagerne 
mod risici for under arbejdet at være 
udsat for asbest (EUT L 330 af 
16.12.2009, s. 28)

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1338/2008 af 16. 
december 2008 om fællesskabsstatistikker 
over folkesundhed og arbejdsmiljø (EUT 
L 354 af 31.12.2008, s. 70).

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra C – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Generelle sikkerhedskrav for 
produkter, der markedsføres i Unionen som 

1. Generelle sikkerhedskrav for 
produkter, der markedsføres i Unionen, 
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defineret og reguleret af: navnlig som defineret og reguleret af:

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra C – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Markedsføring og anvendelse af 
sensitive og farlige produkter som reguleret 
ved:

2. Markedsføring og anvendelse af 
sensitive og farlige produkter, navnlig som 
reguleret ved:

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra D – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sikkerhedskrav i vejsektoren som 
reguleret ved:

3. Sikkerhedskrav i vejsektoren, 
navnlig som reguleret ved:

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra D – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Sikkerhedskrav i den maritime 
sektor som reguleret ved:

4. Sikkerhedskrav i den maritime 
sektor, navnlig som reguleret ved:

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

E Artikel 1, litra a), nr. v) —
beskyttelse af miljøet:

E Artikel 1, litra a), nr. v) —
beskyttelse af miljøet, bæredygtig 
udvikling, affaldshåndtering, hav-, luft-
og støjforurening, beskyttelse og 
forvaltning af vand og jord, beskyttelse af 
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natur og biodiversitet samt bekæmpelse af 
klimaændringer:

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestemmelser vedrørende 
miljøansvarlighed, bl.a.:

(NB: dette stykke bør indsættes før bilag I, del 1, litra E, nr. i).

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. 
oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning ((EUT L 295 af 
12.11.2010, s. 23).

udgår

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009 
om ændring af direktiv 2005/35/EF om 
forurening fra skibe og om indførelse af 
sanktioner for overtrædelser (EUT L 280 
af 27.10.2009, s. 52).

udgår
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Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 
2015 om overvågning, rapportering og 
verifikation af kuldioxidemissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 
55).

udgår

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20.
november 2013 om ophugning af skibe og 
ændring af forordning (EF) nr. 
1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 
330 af 10.12.2013, s. 1).

udgår

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xvii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 
2012 om eksport og import af farlige 
kemikalier (EFT L 201 af 27.7.2012, s. 
60).

udgår

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – nr. viii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) Forordning (EF) 
nr. 1907/2006 af Europa-Parlamentets og 
Rådets af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiver 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, 
s. 1).

udgår

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – nr. ix

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 
2015 om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra 
mellemstore fyringsanlæg (EUT L 313 af 
28.11.2015, s. 1).

udgår

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt I – litra E – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Bestemmelser vedrørende adgang 
til miljøoplysninger:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger og 
om ophævelse af Rådets direktiv 
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90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 
26)

ii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 
43)

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. 
september 2006 om anvendelse af Århus-
konventionens bestemmelser om adgang 
til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet på Fællesskabets 
institutioner og organer (EUT L 264 af 
25.9.2006, s. 13)

iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om 
opbygning af en infrastruktur for 
geografisk information i Det Europæiske 
Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 
25.4.2007, s. 1)

v) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om 
mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse 
planer og programmer på miljøområdet 
og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt 
angår offentlig deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse (EUT L 156 af 
25.6.2003, s. 17).

(NB: Dette punkt bør placeres efter litra E, 
nr. ii).

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Bestemmelser om miljø og klima, 
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bl.a.:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af et 
program for miljø- og klimaindsatsen 
(Life) og om ophævelse af forordning 
(EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 
20.12.2013, s. 185)

ii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder og om ændring 
og senere ophævelse af direktiv 
2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 
af 5.6.2009, s. 16)

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om 
ændring af direktiv 2003/87/EF med 
henblik på at forbedre og udvide 
ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet 
(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63) og alle 
tilhørende forordninger

iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 421/2014 af 16. april 
2014 om ændring af direktiv 2003/87/EF 
om en ordning for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet med 
henblik på i 2020 at gennemføre en 
international aftale om anvendelse af en 
global markedsbaseret foranstaltning i 
forbindelse med emissioner fra 
international luftfart (EUT L 129 af 
30.4.2014, s. 1)

v) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om 
geologisk lagring af kuldioxid og om 
ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 
2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning 
(EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 af 
5.6.2009, s. 114)

vi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 
2013 om en mekanisme til overvågning og 
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rapportering af drivhusgasemissioner og 
rapportering af andre oplysninger 
vedrørende klimaændringer på nationalt 
plan og EU-plan og om ophævelse af 
beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 
af 18.6.2013, s. 13)

vii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 
2014 om fluorholdige drivhusgasser og 
om ophævelse af forordning (EF) nr. 
842/2006 (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 
195)

viii) Rådets direktiv 2003/96/EF af 
27. oktober 2003 om omstrukturering af 
EF-bestemmelserne for beskatning af 
energiprodukter og elektricitet (EUT 
L 283 af 31.10.2003, s. 51)

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet, om ændring af 
direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt 
om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 
2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 
1).

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Bestemmelser vedrørende 
bæredygtig udvikling og 
affaldsforvaltning, bl.a.:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 
om affald og om ophævelse af visse 
direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3)

ii) Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. 
april 1999 om deponering af affald (EFT 
L 182 af 16.7.1999, s. 1) 

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 
2006 om overførsel af affald (EUT L 190 
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af 12.7.2006, s. 1)

iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 
om emballage og emballageaffald (EFT L 
365 af 31.12.1994, s. 10)

v) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/720 af 29. april 2015 
om ændring af direktiv 94/62/EF med 
henblik på at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer (EUT L 115 af 
6.5.2015, s. 11)

vi) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 
197 af 24.7.2012, s. 38)

vii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 
om batterier og akkumulatorer og 
udtjente batterier og akkumulatorer og 
om ophævelse af direktiv 91/157/EØF 
(EUT L 266 af 26.9.2006, s. 1)

viii) Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om 
begrænsning af anvendelsen af visse 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88)

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/53/EF af 18. september 
2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 
269 af 21.10.2000, s. 34)

x) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/64/EF af 26. oktober 2005 
om typegodkendelse af motorkøretøjer 
med hensyn til genbrugelighed, 
genvindelighed og 
nyttiggørelsesmuligheder og om ændring 
af Rådets direktiv 70/156/EØF (EUT L 
310 af 25.11.2005, s. 10)

xi) Rådets direktiv 96/59/EF af 16. 
september 1996 om bortskaffelse af 
polychlorterphenyler (PCB/PCT) (EFT L 
243 af 24.9.1996, s. 31)

xii) Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om 
begrænsning af anvendelsen af visse 
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farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88)

xiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om 
vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet 
(EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30)

xiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 66/2010 af 25. 
november 2009 om EU-miljømærket 
(EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1)

xvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. 
november 2013 om ophugning af skibe og 
om ændring af forordning (EF) nr. 
1013/2006 og direktiv 2009/16/EF (EUT L 
330 af 10.12.2013, s. 1)

xvii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 
2012 om eksport og import af farlige 
kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 
60)

xviii) Rådets forordning (Euratom) nr. 
1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af 
radioaktive stoffer mellem 
medlemsstaterne (EFT L 148 af 
19.6.1993, s. 1).

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt I – litra E – punkt 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Bestemmelser vedrørende hav-, 
luft- og støjforurening, bl.a.:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om 
luftkvaliteten og renere luft i Europa 
(EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1)

ii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/107/EF af 15. december 
2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel 
og polycykliske aromatiske kulbrinter i 
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luften (EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3)

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 
2004 om persistente organiske miljøgifte 
og om ændring af direktiv 79/117/EØF 
(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7)

iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. 
september 2009 om stoffer, der nedbryder 
ozonlaget (EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1)

v) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 
om nationale emissionslofter for visse 
luftforurenende stoffer (EFT L 309 af 
27.11.2001, s. 22)

vi) Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 
om forebyggelse af emissioner af flygtige 
organiske forbindelser (VOC) ved 
benzinoplagring og benzindistribution fra 
terminaler til servicestationer (EFT L 365 
af 31.12.1994, s. 24)

vii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 
om fase II-genvinding af benzindampe 
ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 
på servicestationer (EUT L 285 af 
31.10.2009, s. 36)

viii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om 
adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer (EFT L 171 af 29.6.2007, s. 1)

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 
2009 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer og motorer med hensyn til 
emissioner fra tunge erhvervskøretøjer 
(Euro VI) og om adgang til reparations-
og vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og om ændring af forordning 
(EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF 
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og om ophævelse af direktiv 
80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF 
(EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1)

x) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 
om etablering af infrastruktur for 
alternative brændstoffer (EUT L 307 af 
28.10.2014, s. 1)

xi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 
2009 om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye personbilers 
emissioner inden for Fællesskabets 
integrerede tilgang til at nedbringe CO2-
emissionerne fra personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 
5.6.2009, s. 1)

xii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 
om adgang til forbrugeroplysninger om 
brændstoføkonomi og CO2-emissioner i 
forbindelse med markedsføring af nye 
personbiler (EFT L 12 af 18.1.2000. s. 16)

xiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 
2011 om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye lette 
erhvervskøretøjers emissioner inden for 
Unionens integrerede tilgang til 
nedbringelse af CO2-emissionerne fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer 
(EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1)

xiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om 
emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i 
motorkøretøjer og om ændring af Rådets 
direktiv 70/156/EØF (EUT L 161 af 
14.6.2006, s. 12)

xv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om 
fremme af renere og mere energieffektive 
køretøjer til vejtransport (EUT L 120 af 
15.5.2009, s. 5)

xvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1628 af 14. 
september 2016 om krav vedrørende 
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emissionsgrænser for forurenende 
luftarter og partikler for og 
typegodkendelse af forbrændingsmotorer 
til mobile ikkevejgående maskiner, om 
ændring af forordning (EU) nr. 
1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om 
ændring og ophævelse af direktiv 
97/68/EF (EUT L 252 af 16.9.2016, s. 53)

xvii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/75/EU om industrielle 
emissioner (integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 
17.12.2010, s. 17)

xviii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2015/2193 af 25. november 
2015 om begrænsning af visse 
luftforurenende emissioner fra 
mellemstore fyringsanlæg (EUT L 313 af 
28.11.2015, s. 1)

xix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/101/EF af 19. november 
2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF 
med henblik på inddragelse af 
luftfartsaktiviteter i ordningen for handel 
med drivhusgasemissionskvoter i 
Fællesskabet (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3)

xx) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 
2004 om rammerne for oprettelse af et 
fælles europæisk luftrum 
("rammeforordningen") (EUT L 96 af 
31.3.2004, s. 1)

xxi) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/38/EF af 17. maj 2006 om 
ændring af direktiv 1999/62/EF om 
afgifter på tunge godskøretøjer for 
benyttelse af visse infrastrukturer (EUT L 
157 af 9.6.2006, s. 8)

xxii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 
om ændring af direktiverne om sikkerhed 
til søs og om forebyggelse af forurening 
fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53)

xxiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 546/2014 af 15. maj 
2014 om ændring af Rådets forordning 
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(EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik 
for Fællesskabets indlandsflåder til 
fremme af vandvejstransporten (EUT L 
163 af 29.5.2014, s. 15)

xxiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/30/EF af 23. april 2009 om 
ændring af direktiv 98/70/EF for så vidt 
angår specifikationerne for benzin, diesel 
og gasolie og om indførelse af en 
mekanisme for overvågning og reduktion 
af emissionerne af drivhusgasser og om 
ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF 
for så vidt angår specifikationerne for 
brændstof, der benyttes i fartøjer til 
sejlads på indre vandveje, og om 
ophævelse af direktiv 93/12/EØF (EUT L 
140 af 5.6.2009, s. 88)

xxv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009 
om ændring af direktiv 2005/35/EF om 
forurening fra skibe og om indførelse af 
sanktioner for overtrædelser (EUT L 280 
af 27.10.2009, s. 52)

xxvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2015/757 af 29. april 
2015 om overvågning, rapportering og 
verifikation af CO2-emissioner fra 
søtransport og om ændring af direktiv 
2009/16/EF (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 
55)

xxvii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 
2003 om forbud mod organiske 
tinforbindelser på skibe (EUT L 115 af 
9.5.2003, s. 1)

xxviii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om 
vurdering og styring af ekstern støj (EFT 
L 189 af 18.7.2002, s. 12)

xxix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
støjemission i miljøet fra maskiner til 
udendørs brug (EFT L 162 af 3.7.2000, s. 
1)
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xxx) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om 
vurdering og styring af ekstern støj (EFT 
L 189 af 18.7.2002, s. 12).

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – punkt 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1e. Bestemmelser vedrørende 
beskyttelse og forvaltning af vand og jord, 
bl.a.: 

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger (EFT L 327 af 
22.12.2000, s. 1)

ii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/105/EF af 16. december 
2008 om miljøkvalitetskrav inden for 
vandpolitikken, om ændring og senere 
ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 
83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF 
og 86/280/EØF og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 
84)

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/118/EF af 12. december 
2006 om beskyttelse af grundvandet mod 
forurening og forringelse (EUT L 372 af 
27.12.2006, s. 19)

iv) Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. 
maj 1991 om rensning af byspildevand 
(EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40)

v) Rådets direktiv 98/83/EF af 3. 
november 1998 om kvaliteten af 
drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 
32)

vi) Kommissionens direktiv 
2003/40/EF af 16. maj 2003 om listen 



PE623.622v02-00 66/88 AD\1162624DA.docx

DA

over, grænserne for koncentrationer af og 
angivelse i mærkningen af bestanddele i 
naturligt mineralvand samt om 
betingelserne for anvendelse af 
ozonberiget luft til behandling af naturligt 
mineralvand og kildevand (EUT L 126 af 
22.5.2003, s. 34)

vii) Kommissionens forordning (EU) 
nr. 115/2010 af 9. februar 2010 om 
fastsættelse af betingelserne for 
anvendelse af aktiveret aluminiumoxid til 
rensning af naturligt mineralvand og 
kildevand for fluorid (EUT L 37 af 
10.2.2010, s. 13)

viii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om 
forvaltning af badevandskvalitet og om 
ophævelse af direktiv 76/160/EØF (EUT 
L 64 af 4.3.2006, s. 37)

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger 
(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 
af 25.6.2008, s. 19)

x) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 
2004 om vaske- og rengøringsmidler 
(EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1)

xi) Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. 
december 1991 om beskyttelse af vand 
mod forurening forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget (EFT L 375 af 
31.12.1991, s. 1)

xii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/118/EF af 12. december 
2006 om beskyttelse af grundvandet mod 
forurening og forringelse (EUT L 372 af 
27.12.2006, s. 19)

xiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 
om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser (EUT L 288 af 6.11.2007, 
s. 27)
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xiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om 
ændring af direktiv 2011/92/EU om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet (EUT L 
124 af 25.4.2014, s. 1).

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – punkt 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1f. Bestemmelser vedrørende 
beskyttelse af natur og biodiversitet:

i) Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. 
maj 1992 om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7)

ii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 
20 af 26.1.2010, s. 7)

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. 
oktober 2014 om forebyggelse og 
håndtering af introduktion og spredning 
af invasive ikkehjemmehørende arter 
(EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35)

iv) Rådets forordning (EF) nr. 
1936/2001 af 27. september 2001 om visse 
kontrolforanstaltninger for fiskeri efter 
visse bestande af stærkt vandrende 
fiskearter (EFT L 263 af 3.10.2001, s. 1)

v) Rådets forordning (EF) nr. 
708/2007 af 11. juni 2007 om brug af 
fremmede og lokalt fraværende arter i 
akvakultur (EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1)

vi) Rådets direktiv 83/129/EØF af 28. 
marts 1983 om indførsel i 
medlemsstaterne af visse sælungeskind og 
varer heraf (EFT L 91 af 9.4.1983, s. 30)

vii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1007/2009 af 16. 
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september 2009 om handel med 
sælprodukter (EUT L 286 af 31.10.2009, 
s. 36)

viii) Rådets forordning (EF) nr. 
734/2008 af 15. juli 2008 om beskyttelse 
af sårbare marine økosystemer i det åbne 
hav mod bundfiskeredskabers skadelige 
virkninger (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 8)

ix) Rådets forordning (EF) nr. 
812/2004 af 26.4.2004 om 
foranstaltninger vedrørende utilsigtede 
fangster af hvaler ved fiskeri og om 
ændring af forordning (EF) nr. 88/98 
(EUT L 150 af 30.4.2004, s. 12)

x) Rådets forordning (EF) nr. 338/97 
af 9. december 1996 om beskyttelse af 
vilde dyr og planter ved kontrol af 
handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, 
s. 1)

xi) Kommissionens forordning (EF) 
Nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse 
af vilde dyr og planter ved kontrol af 
handelen hermed (EUT L 166 af 
19.6.2006, s. 1)

xii) Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) nr. 
792/2012 af 23. august 2012 om 
fastsættelse af regler for udformningen af 
tilladelser, certifikater og andre 
dokumenter, der er omhandlet i Rådets 
forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse 
af vilde dyr og planter ved kontrol af 
handelen hermed og om ændring af 
forordning (EF) nr. 865/2006 (EUT L 242 
af 7.9.2012, s. 13)

xii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1523/2007 af 11. 
december 2007 om forbud mod 
markedsføring og indførsel i og udførsel 
fra Fællesskabet af pelsskind fra hunde 
og katte samt produkter, hvori sådanne 
pelsskind indgår (EUT L 343 af 
27.12.2007, s. 1)
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xiv) Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. 
marts 1999 om hold af vilde dyr i 
zoologiske haver (EFT L 94 af 9.4.1999, s. 
24)

xv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. 
oktober 2010 om fastsættelse af krav til 
virksomheder, der bringer træ og 
træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 
12.11.2010, s. 23)

xvi) Rådets forordning (EF) nr. 
2173/2005 af 20. december 2005 om 
indførelse af en FLEGT-licensordning for 
import af træ til Det Europæiske 
Fællesskab (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 
1)

xvii) Kommissionens forordning (EU) 
nr. 1307/2014 af 8. december 2014 om 
fastlæggelse af kriterier og geografisk 
udstrækning for græsarealer med høj 
biodiversitet med henblik på anvendelse af 
artikel 7b, stk. 3, litra c), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF 
om kvaliteten af benzin og dieselolie og 
artikel 17, stk. 3, litra c), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/28/EF om fremme af anvendelsen af 
energi fra vedvarende energikilder (EUT 
L 351 af 9.12.2014, s. 3).

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – punkt 1 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1g. Bestemmelser vedrørende kemiske 
stoffer, bl.a.:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger 
for kemikalier (REACH), om oprettelse af 
et europæisk kemikalieagentur og om 
ændring af direktiv 1999/45/EF og 
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ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 793/93 og Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 
1).

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra E – punkt 1 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1h. Bestemmelser vedrørende 
økologiske produkter, bl.a.: 

i) Rådets forordning (EF) nr. 
834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 
20.7.2007, s. 1).

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra F – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler om nuklear sikkerhed som reguleret 
ved:

Regler om nuklear sikkerhed, navnlig som 
reguleret ved:

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra F – punkt 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 
25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser 
for nukleare anlægs nukleare sikkerhed 
(EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).

i) Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 
25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser 
for nukleare anlægs nukleare sikkerhed 
(EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18) og Rådets 
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direktiv 2014/87/Euratom af 8. juli 2014 
om ændring af direktiv 2009/71/Euratom 
om EF-rammebestemmelser for nukleare 
anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 219 af 
25.7.2014, s. 42).

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra G – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

G. Artikel 1, litra a), nr. vii) –
fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed 
og dyrevelfærd:

G. Artikel 1, litra a), nr. vii) –
fødevare- og fodersikkerhed:

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra G – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Andre retsakter af relevans for 
fødevare- og fodersikkerhed, navnlig:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. 
september 2003 om genetisk modificerede 
fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 
18.10.2003, s. 1)

ii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om 
indesluttet anvendelse af genetisk 
modificerede mikroorganismer (EUT L 
125 af 21.5.2009, s. 75)

iii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. 
september 2003 om sporbarhed og 
mærkning af genetisk modificerede 
organismer og sporbarhed af fødevarer og 
foder fremstillet af genetisk modificerede 
organismer og om ændring af direktiv 
2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 
24)
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iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1946/2003 af 15. juli 
2003 om grænseoverskridende overførsler 
af genetisk modificerede organismer 
(EUT L 287 af 5.11.2003, s. 1)

v) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 
2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 
30.4.2004, s. 1)

vi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. 
oktober 2003 om gødninger (EUT L 304 
af 21.11.2003, s. 1)

vii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. 
oktober 2009 om sundhedsbestemmelser 
for animalske biprodukter og afledte 
produkter, som ikke er bestemt til konsum 
(EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1) 

viii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, 
s. 1)

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 
om en ramme for Fællesskabets indsats 
for en bæredygtig anvendelse af pesticider 
(EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71)

x) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. 
februar 2005 om maksimalgrænseværdier 
for pesticidrester i eller på vegetabilske og 
animalske fødevarer og foderstoffer (EUT 
L 70 af 16.3.2005, s. 1)

xi) Rådets forordning (Euratom) 
2016/52 af 15. januar 2016 om 
fastsættelse af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktivitet i fødevarer og 
foder som følge af nukleare ulykker eller 
andre tilfælde af strålingsfare og om 
ophævelse af Rådets forordning 
(Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens 
forordning (Euratom) nr. 944/89 og 
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(Euratom) nr. 770/90 (EUT L 13 af 
20.1.2016, s. 2) 

xii) Rådets forordning (Euratom) 
2016/52 af 15. januar 2016 om 
fastsættelse af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktivitet i fødevarer og 
foder som følge af nukleare ulykker eller 
andre tilfælde af strålingsfare og om 
ophævelse af Rådets forordning 
(Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens 
forordning (Euratom) nr. 944/89 og 
(Euratom) nr. 770/90 (EUT L 13 af 
20.1.2016, s. 2)

xiii) Rådets forordning (Euratom) 
2016/52 af 15. januar 2016 om 
fastsættelse af de maksimalt tilladte 
niveauer for radioaktivitet i fødevarer og 
foder som følge af nukleare ulykker eller 
andre tilfælde af strålingsfare og om 
ophævelse af Rådets forordning 
(Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens 
forordning (Euratom) nr. 944/89 og 
(Euratom) nr. 770/90 (EUT L 13 af 
20.1.2016, s. 2)

xiv) Rådets afgørelse 2002/628/EF af 
25. juni 2002 om indgåelse på 
Fællesskabets vegne af Cartagena-
protokollen om biosikkerhed (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 48)

xv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 
2012 om tilgængeliggørelse på markedet 
og anvendelse af biocidholdige produkter 
(EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1)

xvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 
2009 om fællesskabsprocedurer for 
fastsættelse af grænseværdier for 
restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer i animalske fødevarer, 
om ophævelse af Rådets forordning 
(EØF) nr. 2377/90 og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/82/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 
(EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11)
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xvii) Rådets direktiv 96/23/EF af 29. 
april 1996 om de kontrolforanstaltninger, 
der skal iværksættes for visse stoffer og 
restkoncentrationer heraf i levende dyr og 
produkter heraf og om ophævelse af 
direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og 
beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF 
(EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10)

xviii) Rådets direktiv 96/22/EF af 29. 
april 1996 om forbud mod anvendelse af 
visse stoffer med hormonal og 
thyreostatisk virkning og af beta-agonister 
i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 
81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF 
(EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3)

xix) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 
2004 om særlige hygiejnebestemmelser 
for animalske fødevarer (EUT L 139 af 
30.4.2004, s. 55)

xx) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 
2004 om særlige bestemmelser for 
tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol 
af animalske produkter til konsum (EUT 
L 139 af 30.4.2004, s. 206)

xxi) Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. 
december 2002 om 
dyresundhedsbestemmelser for 
produktion, tilvirkning, distribution og 
indførsel af animalske produkter til 
konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11)

xxii) Kommissionens forordning (EF) 
nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om 
mikrobiologiske kriterier for fødevarer 
(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

xxiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. 
november 2003 om bekæmpelse af 
salmonella og andre bestemte 
fødevarebårne zoonotiske agenser (EUT L 
325 af 12.12.2003, s. 1)

xxiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 
om overvågning af zoonoser og zoonotiske 
agenser, om ændring af Rådets beslutning 
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90/424/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 92/117/EØF (EUT L 325 af 
12.12.2003, s. 31)

xxv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. 
december 2008 om en fælles 
godkendelsesprocedure for 
fødevaretilsætningsstoffer, 
fødevareenzymer og fødevarearomaer 
(EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1)

xxvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. 
december 2008 om fødevareenzymer og 
om ændring af Rådets direktiv 
83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 
1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets 
direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) 
nr. 258/97 (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7) 

xxvii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. 
december 2008 om 
fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af 
31.12.2008, s. 16)

xxviii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. 
december 2008 om aromaer og visse 
fødevareingredienser med aromagivende 
egenskaber til anvendelse i og på 
fødevarer og om ændring af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning 
(EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 
110/2008 og direktiv 2000/13/EF (EUT L 
354 af 31.12.2008, s. 34)

xxix) Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 2065/2003 af 10. 
november 2003 om røgaromaer, som 
anvendes eller er bestemt til anvendelse i 
eller på fødevarer (EUT L 309 af 
26.11.2003, s. 1)

xxx) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/32/EF af 23. april 2009 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
ekstraktionsmidler anvendt ved 
fremstilling af fødevarer og 
fødevareingredienser (EUT L 141 af 
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6.6.2009, s. 3)

xxxi) Rådets forordning (EØF) nr. 
315/93 af 8. februar 1993 om 
fællesskabsprocedurer for forurenende
stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 
13.2.1993, s. 1)

xxxii) Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om 
fastsættelse af grænseværdier for 
bestemte forurenende stoffer i fødevarer 
(EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5)

(xxxiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
levnedsmidler og 
levnedsmiddelingredienser, som er 
behandlet med ioniserende stråling (EFT 
L 66 af 13.3.1999, s. 16)

xxxiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer og om 
ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 
89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 
4)

xxxv) Rådets direktiv 82/711/EØF af 18. 
oktober 1982 om de nødvendige 
grundregler for kontrol med overføring af 
bestanddele fra plastmaterialer og -
genstande, der er bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler (EFT L 297 
af 23.10.1982, s. 26)

xxxvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og 
om ophævelse af Kommissionens direktiv 
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
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608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18)

xxxvii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 
2013 om fødevarer bestemt til spædbørn 
og småbørn, fødevarer til særlige 
medicinske formål og kosterstatning til 
vægtkontrol og om ophævelse af Rådets 
direktiv 92/52/EØF, Kommissionens 
direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 
2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/39/EF og Kommissionens 
forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 
953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35)

xxxiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 
om økologisk produktion og mærkning af 
økologiske produkter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 
(EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1)

xxxix) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 
december 2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
487)

xxxx) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. 
december 2013 om regler for direkte 
betalinger til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af 
den fælles landbrugspolitik og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 
637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 
73/2009 (EUT L 354 af 20.12.2013, s. 22)

xxxxi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 
december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
og om ophævelse af Rådets forordning 
(EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 
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(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671)

xxxxii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. 
september 2003 om 
fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 
18.10.2003, s. 29)

xxxxiii) Rådets direktiv 90/167/EØF af 
26. marts 1990 om fastsættelse af 
betingelserne for tilberedning, 
markedsføring og anvendelse af 
foderlægemidler i Fællesskabet (EFT L 
92 af 7.4.1990, s. 42)

xxxxiv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
veterinærlægemidler (EFT L 311 af 
28.11.2001, s. 1)

xxxxv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om 
uønskede stoffer i foderstoffer (EFT L 
140 af 30.5.2002, s. 10)

xxxxvi) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 
2009 om markedsføring og anvendelse af 
foder, ændring af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 
og ophævelse af Rådets direktiv 
79/373/EØF, Kommissionens direktiv 
80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 
83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 
96/25/EF og Kommissionens beslutning 
2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 
1)

xxxxii) Kommissionens direktiv 
2008/38/EF af 5. marts 2008 om 
udarbejdelse af en liste over 
anvendelsesområder for foder med 
særlige ernæringsformål (EUT L 62 af 
6.3.2008, s. 9)

xxxxiii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. 
januar 2005 om krav til foderstofhygiejne 
(EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).
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Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Beskyttelse af dyrevelfærd som 
reguleret ved: 

Ga. Artikel 1, litra a), nr. vii), litra a) –
beskyttelse af dyr samt dyrs sundhed og 
velfærd.

Bestemmelser og standarder for dyrs 
beskyttelse, sundhed og velfærd, navnlig 
som fastsat ved:

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra G a – nr. iv) - xxv)  (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/63/EU af 22. september 
2010 om beskyttelse af dyr, der anvendes 
til videnskabelige formål (EUT L 276 af 
20.10.2010, s. 33)

v) Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. 
juni 1990 om veterinærkontrol og 
zooteknisk kontrol i samhandelen med 
visse levende dyr og produkter inden for 
Fællesskabet med henblik på 
gennemførelse af det indre marked (EFT 
L 224 af 18.8.1990, s. 29)

vi) Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. 
juli 1991 om fastsættelse af principperne 
for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen 
for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra 
tredjelande, og om ændring af direktiv 
89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF 
(EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56)

vii) Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. 
december 1989 om veterinærkontrol i 
samhandelen i Fællesskabet med henblik 
på gennemførelse af det indre marked 
(EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13)
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viii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. 
november 2009 om kosmetiske produkter 
(EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59)

ix) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 
2016 om zootekniske og genealogiske 
betingelser for avl, handel med og 
indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, 
hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og 
om ændring af forordning (EU) 
nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF 
og 90/425/EØF og ophævelse af visse 
retsakter på området for dyreavl 
("dyreavlsforordning") (EUT L 171 af 
29.6.2016, s. 66)

x) Rådets direktiv 2008/73/EF af 
15. juli 2008 om forenkling af 
procedurerne for udarbejdelse af lister og 
offentliggørelse af oplysninger på 
veterinærområdet og det zootekniske 
område og om ændring af direktiv 
64/432/EØF, 77/504/EØF, 88/407/EØF, 
88/661/EØF, 89/361/EØF, 89/556/EØF, 
90/426/EØF, 90/427/EØF, 90/428/EØF, 
90/429/EØF, 90/539/EØF, 91/68/EØF, 
91/496/EØF, 92/35/EØF, 92/65/EØF, 
92/66/EØF, 92/119/EØF, 94/28/EF og 
2000/75/EF, beslutning 2000/258/EF og 
direktiv 2001/89/EF, 2002/60/EF og 
2005/94/EF (EUT L 219 af 14.8.2008, 
s. 40)

xi) Rådets forordning (EF) nr. 
1255/97 af 25. juni 1997 om 
fællesskabskriterier for mellemstationer 
og tilpasning af den ruteplan, der er 
omhandlet i direktiv 91/628/EØF (EFT L 
174 af 2.7.1997, s. 1)

xii) Rådets direktiv 96/93/EF af 
17. december 1996 om udstedelse af 
certifikater for dyr og animalske 
produkter (EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28)

xiii) Rådets forordning (EF) nr. 
21/2004 af 17. december 2003 om 
indførelse af en ordning for identifikation 
og registrering af får og geder og om 
ændring af forordning (EF) nr. 
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1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 
64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8)

xiv) Kommissionens beslutning 
2006/968/EF af 15. december 2006 om 
gennemførelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 21/2004 for så vidt angår 
retningslinjer og procedurer for 
elektronisk identifikation af får og geder 
(EUT L 401 af 30.12.2006, s. 41)

xv) Rådets beslutning 1999/879/EF af 
17. december 1999 om markedsføring og 
indgift af bovin somatotropin (BST) og 
om ophævelse af beslutning 90/218/EØF 
(EFT L 331 af 23.12.1999, s. 71)

xvi) Rådets direktiv 1999/74/EF af 
19. juli 1999 om mindstekrav til 
beskyttelse af æglæggende høner (EFT 
L 203 af 3.8.1999, s. 53)

xvii) Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. 
juni 2007 om minimumsforskrifter for 
beskyttelse af slagtekyllinger (EUT L 182 
af 12.7.2007, s. 19)

xiii) Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
kalve (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7)

xix) Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
svin (EUT L 47 af 18.2.2009, s. 5)

xx) Rådets forordning (EØF) nr. 
3254/91 af 4. november 1991 om forbud 
mod anvendelse af rævesakse i 
Fællesskabet og indførsel til Fællesskabet 
af skind af og varer fremstillet på basis af 
visse vilde dyrearter med oprindelse i 
lande, der anvender rævesakse eller 
fangstmetoder, der ikke opfylder de 
internationale standarder for human 
fældefangst (EFT L 308 af 9.11.1991, s. 
1)

xxi) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2013/31/EU af 12. juni 2013 om 
ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for 
så vidt angår de dyresundhedsmæssige 
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betingelser for samhandel inden for 
Unionen med og indførsel til Unionen af 
hunde, katte og fritter (EUT L 178 af 
28.6.2013, s. 107)

xxii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 
2013 om ikke-kommerciel flytning af 
selskabsdyr og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 
af 28.6.2013, s. 1)

xxiii) Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. 
november 2009 om dyresundhedsmæssige 
betingelser for enhovede dyrs bevægelser 
og indførsel af enhovede dyr fra 
tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1)

xxiv) Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. 
april 1992 om fastsættelse af regler for 
kontrol med og foranstaltninger til 
bekæmpelse af hestepest (EFT L 157 af 
10.6.1992, s. 19).

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

H. Artikel 1, litra a), nr. viii) —
folkesundhed:

H. Artikel 1, litra a), nr. viii) —
folkesundhed og sundhedssikkerhed:

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger til fastsættelse af 
høje standarder for kvaliteten og 
sikkerheden af organer og stoffer af 
menneskelig oprindelse, som er reguleret
ved:

1. Foranstaltninger til fastsættelse af 
høje standarder for kvaliteten og 
sikkerheden af organer og stoffer af 
menneskelig oprindelse, som navnlig er 
reguleret ved:
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Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 1 – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia. Kommissionens direktiv (EU) 
2016/1214 af 25. juli 2016 om ændring af 
direktiv 2005/62/EF for så vidt angår 
standarder og specifikationer for 
kvalitetsstyringssystemer for blodcentre 
(EUT L 199 af 26.7.2016, s. 14)

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 1 – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib. Kommissionens direktiv 
2005/61/EF af 30. september 2005 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt 
angår sporbarhedskrav og indberetning af 
alvorlige bivirkninger og uønskede 
hændelser (EUT L 256 af 1.10.2005, s. 
32)

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 1 – nr. i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic. Kommissionens direktiv 
2004/33/EF af 22. marts 2004 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/98/EF med 
hensyn til visse tekniske krav til blod og 
blodkomponenter (EUT L 91 af 
30.3.2004, s. 25)
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Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 1 – nr. i d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

id. Kommissionens direktiv 
2005/62/EF af 30. september 2005 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2002/98/EF for så vidt 
angår fællesskabsstandarder og -
specifikationer vedrørende et 
kvalitetsstyringssystem for blodcentre 
(EUT L 256 af 1.10.2005, s. 41)

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 1 – nr.  iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/53/EU af 7. juli 2010 om 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for 
menneskelige organer til transplantation 
(EUT L 207 af 6.8.2010, s. 14)

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
høje standarder for kvaliteten og 
sikkerheden af lægemidler og medicinsk 
udstyr, som er reguleret ved:

2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
høje standarder for kvaliteten og 
sikkerheden af lægemidler og medicinsk 
udstyr, som navnlig er reguleret ved:

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fremstilling, præsentation og salg 
af tobak og relaterede produkter, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af tobak 
og relaterede produkter og om ophævelse 
af direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 af 
29.4.2014, s. 1).

5. Fremstilling, præsentation og salg 
af tobak og relaterede produkter, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af tobak 
og relaterede produkter og om ophævelse 
af direktiv 2001/37/EF (EUT L 127 af
29.4.2014, s. 1), og reklame for 
tobaksvarer og sponsorering til fordel for 
disse som omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/33/EF af 26. maj 2003 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om reklame
for tobaksvarer og sponsorering til fordel 
for disse (EUT L 152 af 20.6.2003, s. 16).

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kampen mod skadevirkninger ved 
alkohol og prioriteringerne i EU-
strategien, der skal hjælpe 
medlemsstaterne med at reducere 
alkoholrelaterede skader.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra H – punkt 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Andre retsakter vedrørende 
folkesundheden, navnlig:

i) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 
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om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og 
Kommissionens afgørelse 2010/227/EU 
(EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176)

ii) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. 
november 2009 om kosmetiske produkter 
(EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59).

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – litra I – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugerrettigheder og -beskyttelse som 
reguleret ved:

Forbrugerrettigheder og -beskyttelse, 
navnlig som reguleret ved:
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