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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Amendment 88 wordt als volgt gelezen: 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 2 Artikel 2 

Persoonlijk toepassingsgebied Persoonlijk toepassingsgebied 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 

melders die werkzaam zijn in de 

particuliere of publieke sector en die 

informatie over inbreuken hebben 

verkregen in een werkgerelateerde context, 

met inbegrip van ten minste de volgende 

personen: 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 

melders en facilitators die te goeder trouw 

handelen, die werkzaam zijn in de 

particuliere of publieke sector en die 

informatie over inbreuken hebben 

verkregen in een werkgerelateerde context, 

met inbegrip van ten minste de volgende 

personen: 
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a) personen met de status van 

werknemer in de zin van artikel 45 VWEU; 

a) personen met de status van 

werknemer, in overeenstemming met het 

nationaal recht en de nationale praktijk of 
in de zin van artikel 45 VWEU, met 

inbegrip van ambtenaren; 

b) personen met de status van 

zelfstandige als bedoeld in artikel 49 

VWEU; 

b) personen met de status van 

zelfstandige als bedoeld in artikel 49 

VWEU; 

c) aandeelhouders en personen die 

behoren tot het leidinggevend orgaan van 

een onderneming, met inbegrip van niet bij 

het dagelijks bestuur betrokken leden, 

vrijwilligers en onbezoldigde stagiairs; 

c) aandeelhouders en personen die 

behoren tot het leidinggevend orgaan van 

een onderneming, met inbegrip van niet bij 

het dagelijks bestuur betrokken leden, 

vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde 

stagiairs; 

d) een ieder die werkt onder toezicht 

en leiding van aannemers, onderaannemers 

en leveranciers. 

d) een ieder die werkt onder toezicht 

en leiding van aannemers, 

onderaannemers, dienstverleners en 

leveranciers. 

2. Deze richtlijn is ook van toepassing 

op melders wier werkgerelateerde 

verhouding nog moet aanvangen, ingeval 

informatie over een breuk is verkregen 

tijdens de aanwervingsprocedure of andere 

precontractuele onderhandelingen. 

2. Deze richtlijn is ook van toepassing 

op melders die te goeder trouw handelen 

en wier werkgerelateerde verhouding nog 

moet aanvangen, ingeval informatie over 

een breuk is verkregen tijdens de 

aanwervingsprocedure of andere 

precontractuele onderhandelingen, alsmede 

op melders wier werkgerelateerde 

verhouding is beëindigd. 

 2 bis. Deze richtlijn is van toepassing op 

individuele personen die de melding van 

inbreuken faciliteren, zoals journalisten 

of tussenpersonen tussen de melder en de 

persoon die de informatie verspreidt. 

(Dit amendement is in de commissie goedgekeurd, maar lid 2 bis ontbrak in de tekst die naar 

de Vertaaldienst is gezonden.) 

(Betreft alle taalversies.)  


