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Udkast til lovgivningsmæssig beslutning 

Ændringsforslag 88 får følgende ordlyd: 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 2 Artikel 2 

Personelt anvendelsesområde Personelt anvendelsesområde 

1. Dette direktiv finder anvendelse for 

indberettende personer, der arbejder i den 

private eller offentlige sektor og som 

indhentede oplysninger om overtrædelser i 

en forretningsmæssig kontekst, herunder 

mindst følgende: 

1. Dette direktiv finder anvendelse for 

indberettende personer og formidlere, der 

handler i god tro, arbejder i den private 

eller offentlige sektor og som har fået 

kendskab til oplysninger om overtrædelser 

i en arbejdsrelateret kontekst, herunder 

mindst følgende: 

a) personer, der har status som a) Personer, der har status som 
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arbejdstager som omhandlet i artikel 45 i 

TEUF. 
arbejdstagere i henhold til national 

lovgivning og national praksis eller som 

omhandlet i artikel 45 i TEUF, herunder 

tjenestemænd 

b) personer, der har status som 

arbejdstager som omhandlet i artikel 49 i 

TEUF. 

b) personer, der har status som 

selvstændige som omhandlet i artikel 49 i 

TEUF. 

c) aktionærer og personer, der tilhører 

ledelsesorganet hos en virksomhed, 

herunder ikke-ledende medlemmer samt 

frivillige og ulønnede praktikanter. 

c) aktionærer og personer, der tilhører 

ledelsesorganet hos en virksomhed, 

herunder ikke-ledende medlemmer samt 

frivillige og lønnede eller ulønnede 

praktikanter. 

d) enhver person, som arbejder under 

tilsyn og ledelse af kontrahenter, 

underleverandører og leverandører. 

d) enhver person, som arbejder under 

tilsyn og ledelse af kontrahenter, 

underleverandører, tjenesteudbydere og 

leverandører. 

2. Dette direktiv gælder endvidere for 

indberetning fra personer, hvis 

arbejdsmæssige forhold endnu ikke er 

påbegyndt i tilfælde, hvor oplysninger om 

en overtrædelse er blevet erhvervet i løbet 

af ansættelsesprocessen eller andre 

førkontraktlige forhandlinger. 

2. Dette direktiv gælder endvidere for 

indberettende personer, der handler i god 

tro og hvis arbejdsmæssige forhold endnu 

ikke er påbegyndt i tilfælde, hvor 

oplysninger om en overtrædelse er blevet 

erhvervet i løbet af ansættelsesprocessen 

eller andre førkontraktlige forhandlinger, 

samt for indberetning fra personer, hvis 

arbejdsmæssige forhold er ophørt. 

 2a. Dette direktiv finder anvendelse på 

personer, der formidler indberetning om 

overtrædelser såsom journalister eller 

formidlere mellem den indberettende 

person og den person, der udbreder 

oplysningerne. 

 

(Dette ændringsforslag blev vedtaget i udvalget, men punkt 2a manglede i den tekst, der blev 

sendt til oversættelse.) 

(Vedrører alle sprogudgaver.) 


