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NOTA I/A-PUNT
van:

het secretariaat-generaal van de Raad

aan:

het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

Betreft:

Ontwerprichtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de
bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
(eerste lezing)
- Vaststelling van de wetgevingshandeling
= Verklaringen

Verklaring van Ierland
Ierland is ingenomen met de richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het
Unierecht melden; deze richtlijn zal zorgen voor een eenvormige, sectordoorsnijdende aanpak
van de bescherming van klokkenluiders in de gehele EU. Ierland is evenwel van mening dat alle
EU-wetgeving op dit terrein terdege rekening moet houden met de verschillende rechtsgrondslagen
die in de Verdragen voorhanden zijn en die bepalend zijn voor het toepassingsgebied ratione
materiae van de richtlijn. In dat verband sluit Ierland zich aan bij de analyse van de Juridische
Dienst van de Raad als vervat in document 14620/18.
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Verklaring van Hongarije
Hongarije is van mening dat de richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op
het Unierecht melden, met een ruim toepassingsgebied ratione materiae dat terreinen bestrijkt
met verschillende rechtsgrondslagen in de Verdragen, terdege rekening moet houden met alle
rechtsgrondslagen, overeenkomstig de toepasselijke voorschriften. In dat verband is Hongarije
het volledig eens met de analyse van de Juridische Dienst van de Raad als vervat in document
14620/18.
Hongarije is van mening dat het hoofddoel van de richtlijn erin bestaat personen te beschermen die
kennis hebben gekregen van informatie over inbreuken in een werkgerelateerde context, en dat
iedere vorm van door de richtlijn verleende bescherming aan derden, anderen dan de klokkenluider
zelf, krachtens het toepassingsgebied ratione personae in enge zin moet worden opgevat. Personen
die advies verstrekken in de zin van artikel 20 vallen niet onder het toepassingsgebied ratione
personae als omschreven in artikel 4 van de richtlijn, en de richtlijn gaat niet zo ver hun
bescherming te verlenen.
Verklaring van de Commissie
Bij de toetsing op grond van artikel 27 van de richtlijn, zal de Commissie nagaan of het mogelijk
is het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot bepaalde handelingen op grond van de
artikelen 153 en 157 VWEU, in voorkomend geval na raadpleging van de sociale partners
overeenkomstig artikel 154 VWEU.
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