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КРАТКА ОБОСНОВКА

Както стана ясно при неотдавнашните скандали, като „ЛюксЛийкс“, „УикиЛийкс“, 
„Досиетата от Панама“, „Досиетата от рая“, „Дизелгейт“ и др., лицата, сигнализиращи 
за нередности предоставят основна услуга на цялата общност. Те играят неоценима 
роля за опазването на общия интерес, представляват основен източник на информация 
в борбата срещу корупцията, измамите и други незаконни дейности и допринасят 
решително за изграждането на култура на прозрачност, отчетност и почтеност както в 
публичния, така и в частния сектор. Ефективната защита на лицата, сигнализиращи за 
нередности на равнището на ЕС е от ключово значение не само за да се гарантира 
ефективността на съответните области на политиката, но също така е необходима, за да 
се отговори на обществените очаквания, породени от тези скандали и по този начин се 
засили доверието на гражданите в институциите на ЕС. След предоставянето на 
приоритет на секторния подход, особено в областта на финансовите услуги, Комисията 
понастоящем представя предложение за директива с по-широк обхват, което осигурява 
общи правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на 
Съюза.

Докладчикът счита този нов подход за много обещаващ и предлага изменения на 
предложението с оглед укрепване на правната рамка за защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности. По-конкретно той препоръчва материалният обхват на 
предложението да включва нарушения на общите ценности на ЕС, посочени в член 2 от 
ДЕС, както и нарушения, извършени чрез политически действия. Той предлага също 
така включването на длъжностните лица и другите служители на ЕС и на Евратом сред 
лицата, които отговарят на условията за закрила, както и разпоредби, които укрепват 
ролята на наказателното право в прилагането на предложената директива. Накрая, 
предложенията на докладчика включват по-силна защита в случай на образуване на 
несериозно или злонамерено производство срещу лицата, сигнализиращи за 
нередности.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 
да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека, и по-специално член 10 от 
нея,



PE623.888v02-00 4/40 AD\1164532BG.docx

BG

Изменение 2

Предложение за директива
Позоваване 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално член 11 от нея,

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Лицата, които работят за дадена 
организация или са в контакт с нея в 
контекста на свързаните с тяхната 
работа дейности, често са първите, 
които научават за заплахи или вреди на 
обществения интерес, възникващи в 
този контекст. Като „подават сигнал“, те 
играят ключова роля за разкриването и 
предотвратяването на нарушения на 
закона и за защитата на благоденствието 
на обществото. Въпреки това често пъти 
лица, които биха могли да сигнализират 
за нередности, се въздържат да подадат 
сигнал за своите опасения или 
подозрения поради страх от ответни 
действия с цел отмъщение.

(1) Лицата, които работят за дадена 
организация или са в контакт с нея в 
контекста на свързаните с тяхната 
работа дейности, често са първите, 
които научават за случаи на незаконни 
дейности или злоупотреба със закона, 
които могат да бъдат извършени в 
този контекст и представляват
заплахи или вреди на обществения 
интерес. Като „подават сигнал“, те 
играят ключова роля за разкриването и 
предотвратяването на нарушения на 
закона и за защитата на благоденствието 
на обществото, и на обществения 
интерес. Въпреки това често пъти лица, 
които биха могли да сигнализират за 
нередности, се въздържат да подадат 
сигнал за своите опасения или 
подозрения поради страх от ответни 
действия с цел отмъщение.

Обосновка

Предлага се по-точна формулировка.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на ЕС сигналите, 
подадени от лицата, сигнализиращи за 
нередности, са един от компонентите 
отдолу нагоре по веригата на прилагане 
на правото на Съюза: те предоставят на 
националните правоприлагащи системи 
и на правоприлагащите системи на 
Съюза информация, която води до 
ефективното разкриване, разследване и 
наказателно преследване на нарушения 
на правото на Съюза.

(2) На равнището на ЕС сигналите
или публичното оповестяване, 
подадени от лицата, сигнализиращи за 
нередности, са един от компонентите 
отдолу нагоре по веригата на прилагане 
на правото на Съюза: те предоставят на 
националните правоприлагащи системи 
и на правоприлагащите системи на 
Съюза информация, която води до 
ефективното разкриване, разследване и 
наказателно преследване на нарушения 
на правото на Съюза.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Нарушенията на правото на 
Съюза в определени области на 
политиката могат сериозно да навредят 
на обществения интерес, като създадат 
сериозни опасности за благоденствието 
на обществото. Когато в тези области са 
установени слабости в 
правоприлагането и лицата, 
сигнализиращи за нередности, са в 
привилегировано положение да 
оповестят нарушения, е необходимо да 
се подобри правоприлагането чрез 
ефективна защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности, срещу 
ответни действия с цел отмъщение и 
чрез въвеждане на ефективни канали за 
подаване на сигнали.

(3) Нарушенията на правото на 
Съюза в определени области на 
политиката могат да навредят на 
обществения интерес, като създадат 
сериозни опасности за благоденствието 
на обществото и подкопаят доверието 
на гражданите в дейността на 
Съюза. Когато в тези области са 
установени слабости в 
правоприлагането и лицата, 
сигнализиращи за нередности, са в 
привилегировано положение да
оповестят нарушения, е необходимо да 
се подобри правоприлагането чрез 
ефективна защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности, срещу 
ответни действия с цел отмъщение и 
чрез въвеждане на ефективни, 
поверителни и безопасни канали за 
подаване на сигнали.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Ето защо следва да се прилагат 
общи минимални стандарти, 
гарантиращи ефективна защита на 
лицата, сигнализиращи за нередности, в 
тези актове и области на политиката, в 
които: i) е необходимо да се подобри 
правоприлагането; ii) недостатъчното 
подаване на сигнали от страна на лица, 
сигнализиращи за нередности, е ключов 
фактор, засягащ правоприлагането, и iii) 
нарушенията на правото на Съюза могат 
сериозно да навредят на обществения 
интерес.

(5) Ето защо следва да се прилагат 
общи минимални правни стандарти, 
гарантиращи ефективна защита на 
лицата, сигнализиращи за нередности, в 
тези актове и области на политиката, в 
които: i) е необходимо да се подобри 
правоприлагането; ii) недостатъчното 
подаване на сигнали от страна на лица, 
сигнализиращи за нередности, е ключов 
фактор, засягащ правоприлагането, и iii) 
нарушенията на правото на Съюза могат 
да навредят на обществения интерес. В 
същото време от основно значение e 
репутацията на засегнатите субекти 
да бъде гарантирана, особено ако 
предметът на сигнала все още не е
доказан.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Събирането на доказателства, 
разкриването и справянето с 
престъпления срещу околната среда и 
незаконното поведение срещу 
опазването на околната среда 
продължават да бъдат 
предизвикателство и трябва да бъдат 
засилени, както се посочва в 
съобщението на Комисията от 18 януари 
2018 г. „Действия на ЕС за подобряване 
на спазването на законодателството и 
управлението в областта на околната 
среда“40. Макар че в момента правила за 
защита на лицата, сигнализиращи 
нередности, са налични само в един 
секторен инструмент в областта на 
опазването на околната среда41, 
въвеждането на такава защита изглежда 
необходимо, за да се гарантира 
ефективното прилагане на 

(10) Събирането на доказателства, 
разкриването и справянето с 
престъпления срещу околната среда и 
незаконното поведение срещу 
опазването на околната среда 
продължават да бъдат 
предизвикателство и трябва да бъдат 
засилени, както се посочва в 
съобщението на Комисията от 18 януари 
2018 г. „Действия на ЕС за подобряване 
на спазването на законодателството и 
управлението в областта на околната 
среда“40. Макар че в момента правила за 
защита на лицата, сигнализиращи 
нередности, са налични само в един 
секторен инструмент в областта на 
опазването на околната среда41, 
въвеждането на такава защита изглежда 
необходимо, за да се гарантира 
ефективното прилагане на 



AD\1164532BG.docx 7/40 PE623.888v02-00

BG

достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда, чиито 
нарушения могат сериозно да навредят 
на обществения интерес с възможните 
странични въздействия отвъд 
националните граници. Това се отнася и 
за случаите, в които опасни продукти 
могат да нанесат вреди на околната 
среда.

достиженията на правото на ЕС в 
областта на околната среда, чиито 
нарушения могат да навредят на 
обществения интерес с възможните 
странични въздействия отвъд 
националните граници. Това се отнася и 
за случаите, в които опасни продукти 
могат да нанесат вреди на околната 
среда.

_________________ _________________

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

41 Директива 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юни 2013 г. относно безопасността на 
свързаните с нефт и газ дейности в 
крайбрежни води (OB L 178, стр. 66).

41 Директива 2013/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 юни 2013 г. относно безопасността на 
свързаните с нефт и газ дейности в 
крайбрежни води (OB L 178, стр. 66).

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Защитата на неприкосновеността 
на личния живот и личните данни е 
друга област, в която лицата, 
сигнализиращи за нередности, са в 
привилегировано положение да 
разкриват нарушения на правото на 
Съюза, които могат да нанесат сериозна 
вреда на обществения интерес. Подобни 
съображения се прилагат за нарушения 
на Директивата относно сигурността на 
мрежите и информационните системи45, 
с която се въвеждат уведомяването за 
инциденти (включително тези, които не 
компрометират личните данни) и 
изисквания за сигурност за субекти, 
които предоставят важни услуги в 
много сектори (например енергетика, 
здравеопазване, транспорт, банково 
дело и т.н.), и доставчици на основни 
цифрови услуги (например 
„компютърни услуги в облак“). 
Подаването на сигнали от лица, 
сигнализиращи за нередности, в тази 

(14) Защитата на неприкосновеността 
на личния живот и личните данни е 
друга област, в която лицата, 
сигнализиращи за нередности, са в 
привилегировано положение да 
разкриват нарушения на правото на 
Съюза, които могат да нанесат вреда на 
обществения интерес. Подобни 
съображения се прилагат за нарушения 
на Директивата относно сигурността на 
мрежите и информационните системи45, 
с която се въвеждат уведомяването за 
инциденти (включително тези, които не 
компрометират личните данни) и 
изисквания за сигурност за субекти, 
които предоставят важни услуги в 
много сектори (например енергетика, 
здравеопазване, транспорт, банково 
дело и т.н.), и доставчици на основни 
цифрови услуги (например 
„компютърни услуги в облак“). 
Подаването на сигнали от лица, 
сигнализиращи за нередности, в тази 
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област е особено ценно за 
предотвратяване на инциденти в 
областта на сигурността, които биха 
засегнали ключови икономически и 
социални дейности и широко 
използвани цифрови услуги. То спомага 
за осигуряване на непрекъснатост на 
услугите, които са от съществено 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар и благосъстоянието на 
обществото.

област е особено ценно за 
предотвратяване на инциденти в 
областта на сигурността, които биха 
засегнали ключови икономически и 
социални дейности и широко 
използвани цифрови услуги. То спомага 
за осигуряване на непрекъснатост на 
услугите, които са от съществено 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар и благосъстоянието на 
обществото.

_________________ _________________

45 Директива (EС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза.

45 Директива (EС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
6 юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Защитата на финансовите 
интереси на Съюза във връзка с борбата 
срещу измамите, корупцията и всяка 
друга незаконна дейност, засягаща 
използването на разходите на Съюза, 
събирането на приходи от Съюза и 
средства или активи на Съюза, е 
основна област, в която трябва да се 
засили прилагането на правото на 
Съюза. Подобряването на защитата на 
финансовите интереси на Съюза 
включва и изпълнението на бюджета на 
Съюза, свързано с разходите, направени 
въз основа на Договора за създаването 
на Европейската общност за атомна 
енергия. Липсата на ефективно 
правоприлагане в областта на 
финансовите интереси на Съюза, 
включително измами и корупция на 
национално равнище, води до 
понижаване на приходите на Съюза и 
злоупотреба със средствата на ЕС, което 

(16) Защитата на финансовите 
интереси на Съюза във връзка с борбата 
срещу измамите, корупцията, 
нарушаването на законни 
задължения, злоупотребата с власт и 
всяка друга незаконна дейност, засягаща 
използването на разходите на Съюза, 
събирането на приходи от Съюза и 
средства или активи на Съюза, е 
основна област, в която трябва да се 
засили прилагането на правото на 
Съюза. Подобряването на защитата на 
финансовите интереси на Съюза 
включва и изпълнението на бюджета на 
Съюза, свързано с разходите, направени 
въз основа на Договора за създаването 
на Европейската общност за атомна 
енергия. Липсата на ефективно 
правоприлагане в областта на 
финансовите интереси на Съюза, 
включително измами и корупция на 
национално равнище, води до 
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може да наруши публичните 
инвестиции и растежа и да подкопае 
доверието на гражданите в действията 
на ЕС. Защитата на лицата, 
сигнализиращи за нередности, е 
необходима, за да се улесни 
разкриването, предотвратяването и 
възпрепятстването на съответните 
измами и незаконни дейности.

понижаване на приходите на Съюза и 
злоупотреба със средствата на ЕС, което 
може да наруши публичните 
инвестиции и растежа и да подкопае 
доверието на гражданите в действията 
на ЕС. Защитата на лицата, 
сигнализиращи за нередности, е 
необходима, за да се улесни 
разкриването, предотвратяването и 
възпрепятстването на съответните 
измами и незаконни дейности.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Определени актове на Съюза, по-
специално в областта на финансовите 
услуги, като Регламент (ЕС) № 596/2014 
относно пазарните злоупотреби49, 
Директива за изпълнение 2015/2392 на 
Комисията, приета въз основа на този 
регламент50, вече съдържат подробни 
правила за защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности. 
Съществуващото законодателство на 
Съюза, включително това в списъка на 
част II от приложението, следва да бъде 
допълнено от настоящата директива, 
така че тези инструменти да бъдат 
напълно приведени в съответствие с 
минималните стандарти, като 
същевременно запазят всички 
специфики, които те предвиждат, 
съобразени със съответните сектори. 
Това е от особено значение, за да се 
установи кои правни субекти в областта 
на финансовите услуги, 
предотвратяването на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма са 
задължени понастоящем да създадат 
канали за вътрешно подаване на 
сигнали.

(18) Определени актове на Съюза, по-
специално в областта на финансовите 
услуги, като Регламент (ЕС) № 596/2014 
относно пазарните злоупотреби49, 
Директива за изпълнение 2015/2392 на 
Комисията, приета въз основа на този 
регламент50, вече съдържат подробни 
правила за защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности. 
Съществуващото законодателство на 
Съюза, включително това в списъка на 
част II от приложението, следва да бъде 
допълнено от настоящата директива, 
така че тези инструменти да бъдат 
напълно приведени в съответствие с 
минималните стандарти, като 
същевременно запазят всички 
специфики, които те предвиждат, 
съобразени със съответните сектори. 
Това е от особено значение, за да се 
установи кои правни субекти в областта 
на финансовите услуги, 
предотвратяването на и борбата срещу 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма са задължени понастоящем 
да създадат канали за вътрешно 
подаване на сигнали.

_________________ _________________
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49 ОВ L 173, стр. 1. 49 ОВ L 173, стр. 1.

50 Директива за 
изпълнение (ЕС) 2015/2392 на 
Комисията от 17 декември 2015 г. 
относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на съобщаването на 
компетентните органи за действителни 
или възможни нарушения на посочения 
регламент (ОВ L 332, стр. 126).

50 Директива за 
изпълнение (ЕС) 2015/2392 на 
Комисията от 17 декември 2015 г. 
относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на съобщаването на 
компетентните органи за действителни 
или възможни нарушения на посочения 
регламент (ОВ L 332, стр. 126).

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) За да се използват в пълна 
степен разпоредбите на настоящата 
директива, дейности, които не се 
считат за незаконни, но които 
вероятно биха били в ущърб на 
обществения интерес, следва да 
бъдат потенциален обект на 
сигнализиране. Поради това следва да 
се включи разпоредба, за да се 
гарантира, че в случаите, когато 
сигналите се отнасят до тези 
дейности, подалото съобщението 
лице има право на защита, предвидено 
в настоящата директива.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) материалното приложно поле 
на настоящата директива няма да 
бъде пълно, ако не включва защита на 
лицата, които сигнализират за 
нарушения на общите ценности на 
Съюза, посочени в член 2 от ДЕС, или 



AD\1164532BG.docx 11/40 PE623.888v02-00

BG

на правата, свободите и принципите, 
установени в Хартата на основните 
права на Европейския съюз 
(„Хартата“).

(Вж. Измененията на съображение 22 и член 1, параграф 1, буква га) (нова)).

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) За да се постигнат целите на 
настоящата директива, незаконните 
дейности, които са допустими за 
подаване на сигнал, следва да бъдат 
определени възможно най-широко. 
По-специално, актовете от 
политически характер, приети от 
юридическо лице в публичния сектор и 
представляващи заплаха или вреда за 
обществения интерес, биха могли да 
представляват нарушения на правото 
на Съюза. Следователно трябва да 
бъде включена разпоредба, съгласно 
която, ако се съобщава информация за 
такива нарушения, сигнализиращото 
лице ще има правото да получи 
закрила съгласно настоящата 
директива.

(Вж. изменението на член 1, параграф 1а (нов))

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Лица, които подават сигнал с 
информация относно заплахи или вреди 
за обществения интерес, получена в 
контекста на свързаните с тяхната 
работа дейности, се ползват от правото 

(22) Лица, които подават сигнал с 
информация относно заплахи или вреди 
за обществения интерес, получена в 
контекста на свързаните с тяхната 
работа дейности, се ползват от правото 
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си на свобода на изразяване. Правото на 
свобода на изразяване, залегнало в 
член 11 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз („Хартата“) и в 
член 10 от Европейската конвенция за 
правата на човека (ЕКПЧ), обхваща 
свободата на медиите и плурализма.

си на свобода на изразяване. Правото на 
свобода на изразяване, залегнало в 
член 11 от Хартата и в член 10 от 
Европейската конвенция за правата на 
човека (ЕКПЧ), обхваща свободата на 
медиите и плурализма.

(Вж изменение на съображение 18а (ново)).

Обосновка

Хартата вече е цитирана разгърнато в съображение 18 (ново).

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Лицата се нуждаят от специална 
правна защита, когато получават 
информацията, за която подават сигнал, 
чрез свързани с тяхната работа 
дейности, и поради това рискуват срещу 
тях да бъдат предприети ответни 
действия с цел отмъщение, свързани с 
работата (например за нарушаване на 
задължението за поверителност или 
лоялност). Основната причина да им 
бъде предоставена защита е тяхната 
позиция на икономическа уязвимост по 
отношение на лицето, от което 
фактически зависят във връзка с 
работата си. Когато не е налице свързан 
с работата дисбаланс на силите 
(например в случая на обикновени 
жалбоподатели или случайни 
граждани), не е необходима защита 
срещу ответни действия с цел 
отмъщение.

(24) Лицата се нуждаят от специална 
правна защита, когато получават 
информацията, за която подават сигнал, 
чрез свързани с тяхната работа 
дейности, и поради това рискуват срещу 
тях да бъдат предприети ответни 
действия с цел отмъщение, свързани с 
работата (например за нарушаване на 
задължението за поверителност или 
лоялност). Основната причина да им 
бъде предоставена защита е тяхната 
позиция на икономическа уязвимост по 
отношение на субекта, от когото
зависят във връзка с работата си. Когато 
не е налице свързан с работата 
дисбаланс на силите (например в случая 
на обикновени жалбоподатели или 
случайни граждани), не е необходима 
защита срещу ответни действия с цел 
отмъщение.

Обосновка

Предлага се по-подходяща формулировка.
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Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) На първо място, защитата следва 
да се прилага спрямо лица, които имат 
статут на „работници“, по смисъла на 
член 45 от ДФЕС, съгласно тълкуването 
на Съда на Европейския съюз52, т.е. 
лица, които за определен период от 
време извършват услуги за и под 
ръководството на друго лице, в замяна 
на което получават възнаграждение. 
Следователно защита следва да се 
предоставя и на работници, които са в 
нестандартни трудови 
правоотношения, включително 
работници на непълно работно време и 
работници на срочен трудов договор, 
стажанти, както и на лица, които имат 
трудов договор или трудово 
правоотношение с агенция за временна 
заетост — типове отношения, при които 
често е трудно да се прилагат 
стандартните видове защита срещу 
несправедливо третиране.

(26) На първо място, защитата следва 
да се прилага спрямо лица, които имат 
статут на „работници“, по смисъла на 
член 45 от ДФЕС, съгласно тълкуването 
на Съда на Европейския съюз52, т.е. 
лица, които за определен период от 
време извършват услуги за и под 
ръководството на друго лице, в замяна 
на което получават възнаграждение. В 
съответствие със съдебната 
практика на Съда понятието 
„работник“ следва да се тълкува 
разширително, включително 
например държавни служители.
Следователно защита следва да се 
предоставя и на работници, които са в 
друг вид трудови правоотношения, 
включително работници на непълно 
работно време и работници на срочен 
трудов договор, както и на лица, които 
имат трудов договор или трудово
правоотношение с агенция за временна 
заетост — типове отношения, при които 
често е трудно да се прилагат 
стандартните видове защита срещу 
несправедливо третиране.

_________________ _________________

52 Решения от 3 юли 1986 г. по дело 
66/85, Lawrie-Blum; от 
14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère; от 
9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya; 
от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, 
FNV Kunsten; и от 17 ноември 2016 г. по 
дело C-216/15, Ruhrlandklinik.

52 Решения от 3 юли 1986 г. по дело 
66/85, Lawrie-Blum; от 
14 октомври 2010 г. по дело C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère; от 
9 юли 2015 г. по дело C-229/14, Balkaya; 
от 4 декември 2014 г. по дело C-413/13, 
FNV Kunsten; и от 17 ноември 2016 г. по 
дело C-216/15, Ruhrlandklinik.

Изменение 17
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Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Защитата следва да обхваща и 
други категории физически или 
юридически лица, които, макар и да не 
са „работници“ по смисъла на член 45 
от ДФЕС, могат да играят ключова роля 
в разкриването на нарушения на 
правото и могат да се окажат в 
положение на икономическа уязвимост 
в контекста на свързани с тяхната 
работа дейности. Така например в 
области като безопасността на 
продуктите, доставчиците се намират 
много по-близо до източника на 
възможни нелоялни и незаконни 
производства, внос или дистрибуторски 
практики, свързани с опасни продукти; 
при усвояването на средствата на 
Съюза, консултантите, предоставящи 
своите услуги, са в привилегировано 
положение да насочат вниманието към 
нарушенията, на които са станали 
свидетели. Обикновено категории лица, 
включително самостоятелно заети лица, 
предоставящи услуги, лица на свободна 
практика, изпълнители, подизпълнители 
и доставчици, подлежат на ответни 
действия с цел отмъщение под формата 
на ранно прекратяване или отмяна на 
договор за услуги, лиценз или 
разрешение, търговски загуби, загуба на 
доход, принуда, сплашване или тормоз, 
включване в черен списък/бойкотиране 
на дейността или накърняване на 
тяхната репутация. Акционерите и 
лицата, участващи в управленски 
органи, също могат да бъдат подложени 
на ответни действия с цел отмъщение, 
например във финансово отношение или 
под формата на заплаха или тормоз, 
включване в черен списък или 
накърняване на тяхната репутация. 
Защита следва да бъде предоставена и 
на кандидатите за работа или за 
предоставяне на услуги на организация, 

(27) Защитата следва да обхваща и 
лица, улесняващи подаването на 
сигнали, като например посредници и 
разследващи журналисти, които 
разкриват потенциални или 
извършени нередности, както и други 
категории физически или юридически 
лица, които, макар и да не са 
„работници“ по смисъла на член 45 от 
ДФЕС, могат да играят ключова роля в 
разкриването на нарушения на правото 
и могат да се окажат в положение на 
икономическа уязвимост в контекста на 
свързани с тяхната работа социални или 
политически дейности. Така например 
в области като безопасността на 
продуктите, доставчиците се намират 
много по-близо до източника на 
възможни нелоялни и незаконни 
производства, внос или дистрибуторски 
практики, свързани с опасни продукти; 
при усвояването на средствата на 
Съюза, консултантите, предоставящи 
своите услуги, са в привилегировано 
положение да насочат вниманието към 
нарушенията, на които са станали 
свидетели. Обикновено категории лица, 
включително самостоятелно заети лица, 
предоставящи услуги, лица на свободна 
практика, изпълнители, подизпълнители 
и доставчици, подлежат на ответни 
действия с цел отмъщение под формата 
на ранно прекратяване или отмяна на 
договор за услуги, лиценз или 
разрешение, търговски загуби, загуба на 
доход, принуда, сплашване или тормоз, 
включване в черен списък/бойкотиране 
на дейността или накърняване на 
тяхната репутация. Акционерите и 
лицата, участващи в управленски 
органи, също могат да бъдат подложени 
на ответни действия с цел отмъщение, 
например във финансово отношение или 
под формата на заплаха или тормоз, 
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които получават информация за 
нарушения на правото по време на 
процеса на наемане или на друг етап от 
преддоговорните преговори, и могат да 
бъдат подложени на ответни действия с 
цел отмъщение, например под формата 
на отрицателни препоръки за работа или 
включване в черен списък/бойкотиране 
на дейността.

включване в черен списък или 
накърняване на тяхната репутация. 
Защита следва да бъде предоставена и 
на кандидатите за работа или за 
предоставяне на услуги на организация, 
които получават информация за 
нарушения на правото по време на 
процеса на наемане или на друг етап от 
преддоговорните преговори, и могат да 
бъдат подложени на ответни действия с 
цел отмъщение, например под формата 
на отрицателни препоръки за работа или 
включване в черен списък/бойкотиране 
на дейността.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Накрая, закрилата следва да 
бъде предоставена на длъжностни 
лица и други служители на 
Европейския съюз и на Европейската 
общност за атомна енергия, които, 
по време на или във връзка с 
изпълнението на своите задължения 
подават сигнали за нарушения на 
правото на Съюза, които попадат в 
обхвата на настоящата директива. 
Тези лица биха могли да имат 
професионални контакти с 
юридически лица в частния и 
публичния сектор в една или повече 
държави членки и, въз основа на това, 
могат да узнаят за незаконни 
дейности, за които, ако подадат 
сигнал, могат да се изложат на 
ответни действия с цел отмъщение, 
например под формата на сплашване, 
тормоз или увреждане на 
репутацията им в засегнатите 
държави членки. Същевременно 
настоящата директива не следва да 
засяга членове 22а, 22б и 22в от 
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Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ)1a.

__________________

1а Регламент № 31(ЕИО), 11(ЕОАЕ), 
установяващ Правилника за 
длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители на 
Европейската икономическа общност 
и на Европейската общност за 
атомна енергия (ОВ 045, 14.6.1962 г., 
стр. 1385).

(Вж. изменението на член 2, параграф 2а (нов))

Обосновка

Длъжностните лица и другите служители на ЕС и на Евратом, които съобщават за 
незаконни дейности, са обхванати от членове 22а-22в от Правилника за 
длъжностните лица. Посочените разпоредби обаче се прилагат само за 
институциите на ЕС, а не за държавите членки. Настоящето изменение цели да 
предостави защита от всяка форма на ответни действия с цел отмъщение, на която 
могат да бъдат подложени сигнализиращите лица извън институциите на ЕС.

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Ефективното установяване и 
предотвратяване на сериозна вреда на 
обществения интерес изисква 
информацията, за която е подаден 
сигнал и която отговаря на условията за 
защита, да обхваща не само незаконни 
дейности, но и злоупотреба със закона, а 
именно действия или бездействия, които 
формално не изглеждат незаконни, но 
които противоречат на предмета или 
целта на законодателството.

(29) Ефективното установяване и 
предотвратяване на вреда на 
обществения интерес изисква 
информацията, за която е подаден 
сигнал и която отговаря на условията за 
защита, да обхваща не само незаконни 
дейности, но и злоупотреба със закона, а 
именно действия или бездействия, които 
формално не изглеждат незаконни, но 
които противоречат на предмета или 
целта на законодателството или 
създават опасност или потенциална 
заплаха за обществения интерес.

Изменение 20
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Предложение за директива
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Ефективната защита 
предполага наличие на офис с ресурси, 
който да информира лицата, 
сигнализиращи за нередности, 
относно техните права, 
възможностите за оповестяване и 
ограниченията, така че те да са 
наясно с правата и отговорностите 
си.

Изменение 21

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Ответните действия с цел 
отмъщение изразяват близката
(причинно-следствена) връзка, която 
трябва да съществува между сигнала и 
неблагоприятното третиране, на което 
пряко или непряко е подложено 
сигнализиращото лице, така че това 
лице да може да се ползва от правна 
защита. Ефективната защита на 
сигнализиращите лица като средство за 
по-ефективното прилагане на правото 
на Съюза изисква широко определение 
за ответни действия с цел отмъщение, 
което да обхваща всяко действие или 
бездействие, възникнало в контекст, 
свързан с работата, което им вреди.

(31) Ответните действия с цел 
отмъщение изразяват връзката
(причинно-следствена), която трябва да 
съществува между сигнала и 
неблагоприятното третиране, на което 
пряко или непряко е подложено 
сигнализиращото лице, така че това 
лице да може да се ползва от правна 
защита. Ефективната защита на 
сигнализиращите лица като средство за 
по-ефективното прилагане на правото 
на Съюза изисква широко определение 
за ответни действия с цел отмъщение, 
което да обхваща всяко действие или 
бездействие, възникнало в контекст, 
свързан с работата, което им вреди.

Обосновка

Доказването на "тясна" връзка може да се окаже твърде обременяващо за 
сигнализиращото лице.
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Изменение 22

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Лицата, сигнализиращи за 
нередности, са особено важни 
източници за разследващите 
журналисти. Предоставянето на 
ефективна защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности, срещу 
ответни действия с цел отмъщение 
увеличава правната сигурност на тези 
лица и на лицата, които биха могли да 
сигнализират за нередности, и 
следователно насърчава и улеснява 
сигнализирането на нередности до 
медиите. В това отношение защитата на 
лицата, сигнализиращи за нередности, 
като журналистически източници е от 
решаващо значение за запазване на 
ролята на разследващата журналистика 
на „пазител“ в демократичните 
общества.

(33) Лицата, сигнализиращи за 
нередности, са особено важни 
източници за разследващите 
журналисти. Предоставянето на 
ефективна защита на лицата, 
сигнализиращи за нередности, срещу 
ответни действия с цел отмъщение 
увеличава правната сигурност на тези 
лица и на лицата, които биха могли да 
сигнализират за нередности, и 
следователно насърчава и улеснява 
сигнализирането на нередности до 
медиите. В това отношение защитата на 
лицата, сигнализиращи за нередности, 
като журналистически източници е от 
решаващо значение за запазване на 
ролята на разследващата журналистика 
на „пазител“ в демократичните 
общества. Освен това лицата, 
сигнализиращи за нередности и 
журналистите често биват 
призовавани в рамките на 
неоснователни съдебни производства, 
заведени срещу тях от адвокатски 
кантори, занимаващи се с клевета и 
изнудване, с цел сигнализиращите 
лица да бъдат сплашвани и 
принуждавани да харчат огромни 
суми за правна защита. Тези 
практики следва да бъдат 
категорично осъдени и следователно 
следва да бъдат обхванати от 
настоящата директива.

(Вж. изменението на член 14, параграф 1 (буква на) (нова)).)

Изменение 23

Предложение за директива
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки носят 
отговорност да определят органите, 
компетентни да приемат сигнали и да 
предприемат подходящи последващи 
действия по сигналите за нарушения, 
попадащи в приложното поле на 
директивата. Това могат да са 
регулаторни или надзорни органи, 
действащи в съответните области, 
правоприлагащи агенции, 
антикорупционни органи и омбудсмани. 
Определените за компетентни органи 
следва да разполагат с необходимия 
капацитет и правомощия, за да оценят 
точността на представените в сигнала 
твърдения и да предприемат мерки за 
отстраняване на сигнализираните 
нарушения, включително чрез 
започване на разследване, наказателно 
преследване или действия за събиране 
на средства или други подходящи 
коригиращи действия, в съответствие с 
техния мандат.

(34) Държавите членки носят 
отговорност да определят органите, 
компетентни да приемат сигнали и да 
предприемат подходящи последващи 
действия по сигналите за нарушения, 
попадащи в приложното поле на 
директивата, които се ползват с най-
високото възможно равнище на 
независимост и безпристрастност. 
Това могат да са регулаторни или 
надзорни органи, действащи в 
съответните области, правоприлагащи 
агенции, антикорупционни органи и 
омбудсмани. Определените за 
компетентни органи следва да 
разполагат с необходимия капацитет и 
правомощия, за да оценят точността на 
представените в сигнала твърдения и да 
предприемат мерки за отстраняване на 
сигнализираните нарушения, 
включително чрез започване или чрез 
възлагане на разследване, наказателно 
преследване или действия за събиране 
на средства или други подходящи 
коригиращи действия, в съответствие с 
техния мандат. Служителите в тези 
органи са специализирани и са 
получили надеждно обучение.

Изменение 24

Предложение за директива
Съображение 41 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Каналите за външно и 
вътрешно подаване на сигнали по 
принцип и за всички дейности, 
обхванати от настоящата 
директива, следва да бъдат 
координирани ефективно, така че да 
обхванат възможно най-много 
ситуации.

Изменение 25
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Предложение за директива
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Анонимното подаване на
сигнал или анонимното оповестяване 
на информация представляват 
възможност, която се практикува и 
не следва да се забранява. Макар и 
настоящата директива да не 
възнамерява да регулира този вид 
подаване на сигнал или публично 
оповестяване на информация, тя не 
следва да го изключва напълно от 
своето приложно поле. Следователно 
в случаите, когато сигнализиращите 
лица желаят да останат анонимни, 
тяхната самоличност не трябва да 
бъде разкривана. Когато обаче 
самоличността на това лице бъде 
разкрита, това лице следва да бъде 
обект на закрила съгласно 
настоящата директива и 
поверителността на неговата 
самоличност следва да продължи да 
бъде гарантирана.

Изменение 26

Предложение за директива
Съображение 44 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Следва да се гарантира 
поверителността на 
сигнализиращото лице и на всяко 
друго участващо лице, така че 
процесът на подаване на сигнал да 
протича възможно най-гладко и без 
каквито и да било пречки, и така че 
да се избягва автоцензура. В 
действителност защитата на 
личните данни е установена в 
правото на Съюза и в националното 
право и посочените данни изискват 
допълнителна защита в случай на 
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подаване на сигнал.

Изменение 27

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Държавите членки следва да 
осигурят подходящо водене на регистър 
относно всички сигнали за нарушение, 
както и да гарантират, че данните от 
всеки сигнал са достъпни в рамките на 
компетентния орган и че информацията, 
получавана посредством сигнали, може 
да бъде използвана като доказателство 
при действия по принудително 
изпълнение, по целесъобразност.

(57) Държавите членки следва да 
осигурят подходящо водене на регистър 
относно всички сигнали за нарушение, 
както и да гарантират, че данните от 
всеки сигнал са достъпни в рамките на 
компетентния орган и че информацията, 
получавана посредством сигнали, може 
да бъде използвана като доказателство 
при действия по принудително 
изпълнение, по целесъобразност, като 
се зачита, където е възможно, 
поверителността на 
сигнализиращото лице.

Изменение 28

Предложение за директива
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) В други случаи не е разумно да 
се очаква вътрешните канали да 
функционират правилно, например, 
когато сигнализиращите лица имат 
основателни причини да считат, че 
срещу тях ще бъдат предприети ответни 
действия с цел отмъщение във връзка с 
подадените от тях сигнали; че няма да 
им бъде гарантирана поверителност; че 
в нарушението участва лицето, което 
носи крайната отговорност в контекста, 
свързан с работата; че нарушението 
може да бъде скрито; че доказателствата 
може да бъдат укрити или унищожени; 
че ефективността на разследващите 
действия от страна на компетентните 
органи може да бъде застрашена или че 

(63) В други случаи не е разумно да 
се очаква вътрешните канали да 
функционират правилно, например, 
когато сигнализиращите лица имат 
основателни причини да считат, че 
срещу тях ще бъдат предприети ответни 
действия с цел отмъщение във връзка с 
подадените от тях сигнали; че няма да 
им бъде гарантирана поверителност; че 
в нарушението участва лицето, което 
носи крайната отговорност в контекста, 
свързан с работата; че нарушението 
може да бъде скрито; че доказателствата 
може да бъдат укрити или унищожени; 
че ефективността на разследващите 
действия от страна на компетентните 
органи може да бъде застрашена или че 
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са необходими спешни действия 
(например поради непосредствена 
опасност от съществена и конкретна 
заплаха за живота, здравето и 
безопасността на хората или за околната 
среда). Във всички тези случаи лицата, 
сигнализиращи външно към 
компетентните органи и когато е 
уместно — към органи, служби или 
агенции на Съюза, трябва да бъдат 
защитени. Освен това, защита следва да 
се предоставя и в случаите, когато 
законодателството на Съюза допуска 
сигнализиращото лице да подава сигнал 
директно на компетентните национални 
органи или на органи, служби или 
агенции на Съюза, например в 
контекста на измами спрямо бюджета на 
Съюза, предотвратяване и разкриване 
на изпиране на пари и финансиране на 
тероризма или в областта на 
финансовите услуги.

са необходими спешни действия 
(например поради непосредствена 
опасност от съществена и конкретна 
заплаха за живота, здравето и 
безопасността на хората или за околната 
среда). Във всички тези случаи лицата, 
сигнализиращи външно към 
компетентните органи и когато е 
уместно — към органи, служби или 
агенции на Съюза, трябва да бъдат 
защитени. Освен това защита следва да 
се предоставя и в случаите, когато 
законодателството на Съюза допуска 
сигнализиращото лице да подава сигнал 
директно на компетентните национални 
органи или на органи, служби или 
агенции на Съюза, например в 
контекста на измами спрямо бюджета на 
Съюза, борба срещу и разкриване на 
изпиране на пари и финансиране на 
тероризма или в областта на 
финансовите услуги.

Изменение 29

Предложение за директива
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) Сигнализиращите лица следва да 
бъдат защитени срещу всяка форма на 
ответни действия с цел отмъщение, 
преки или непреки, предприети от 
работодателя или клиента/получателя на 
услуги, както и от лица, които работят 
за или действат от името на последния, 
включително колеги и ръководители в 
същата организация или в други 
организации, с които сигнализиращото 
лице е в контакт в контекста на 
свързаните с работата му дейности, 
когато ответните действия с цел 
отмъщение се препоръчват или 
толерират от засегнатото лице. Затова 
защита следва да се предостави срещу 
предприети ответни действия с цел 
отмъщение спрямо самото 

(65) Сигнализиращите лица следва да 
бъдат защитени срещу всяка форма на 
ответни действия с цел отмъщение, 
преки или непреки, предприети от 
работодателя или клиента/получателя на 
услуги, както и от лица, които работят 
за или действат от името на последния, 
включително колеги и ръководители в 
същата организация или в други 
организации, с които сигнализиращото 
лице е в контакт в контекста на 
свързаните с работата му дейности, 
когато ответните действия с цел 
отмъщение се препоръчват или 
толерират от засегнатото лице. Затова 
защита следва да се предостави срещу 
предприети ответни действия с цел 
отмъщение спрямо самото 
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сигнализиращо лице, както и срещу 
тези, които могат да бъдат предприети 
спрямо правния субект, който лицето 
представлява, като например отказ от 
предоставяне на услуги, включване в 
черен списък или бойкотиране на 
дейността. Непреките ответни действия 
с цел отмъщение включват и действия, 
предприети срещу близки на 
сигнализиращото лице, които също са 
свързани посредством работата с 
работодателя на това лице, или 
клиент/получател на услугите и с 
представители на работниците, 
предоставили подкрепа на 
сигнализиращото лице.

сигнализиращо лице, както и срещу 
тези, които могат да бъдат предприети 
спрямо правния субект, който лицето 
представлява, като например отказ от 
предоставяне на услуги, включване в 
черен списък или бойкотиране на 
дейността. Защита срещу ответни 
мерки с цел отмъщение следва да се 
предоставя и на физически или 
юридически лица, тясно свързани със 
сигнализиращото лице, независимо от 
естеството на дейностите и дали те 
са платени, или не. Непреките ответни 
действия с цел отмъщение включват и 
действия, предприети срещу близки на 
сигнализиращото лице, които също са 
свързани посредством работата с 
работодателя на това лице, или 
клиент/получател на услугите и с 
представители на работниците, 
предоставили подкрепа на 
сигнализиращото лице.

Изменение 30

Предложение за директива
Съображение 69

Текст, предложен от Комисията Изменение

(69) Отказването от правата и 
задълженията, установени с настоящата 
директива, не следва да бъде възможно 
чрез договорни средства. Правните или 
договорните задължения на 
физическите лица, като например 
клаузи за лоялност в договорите или 
споразумения за 
поверителност/неоповестяване на 
информация, не могат да бъдат 
използвани, за да се попречи на 
работниците да подадат сигнал, да им се 
откаже помощ или да бъдат 
санкционират за това. В същото време 
настоящата директива не следва да 
засяга защитата на правни или други 
професионални привилегии, както е 
предвидено съгласно националното 

(69) Отказването от правата и 
задълженията, установени с настоящата 
директива, не следва да бъде възможно 
чрез договорни средства. Правните или 
договорните задължения на 
физическите лица, като например 
клаузи за лоялност в договорите или 
споразумения за 
поверителност/неоповестяване на 
информация, не могат да бъдат 
използвани, за да се попречи на 
работниците да подадат сигнал, да им се 
откаже помощ или да бъдат 
санкционират за това. За да се 
гарантира ефективна защита, нито 
една законова, подзаконова или 
административна разпоредба, 
включително от наказателен 
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законодателство. характер, не следва да предвижда 
ангажиране на отговорността на 
сигнализиращото лице във връзка с 
подаването на сигнали. В същото 
време настоящата директива не следва 
да засяга защитата на правни или други 
професионални привилегии, както е 
предвидено съгласно националното 
законодателство.

(Вж. изменението на член 15, параграф 4)

Изменение 31

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед на по-ефективното 
прилагане на правото и политиките на 
Съюза в конкретни области с 
настоящата директива се установяват 
общи минимални стандарти за защита 
на лицата, сигнализиращи за следните 
незаконни дейности или злоупотреба 
със закона:

1. С оглед на по-ефективното 
прилагане на правото при 
изпълнението на политиките на Съюза 
в конкретни области с настоящата 
директива се установяват общи 
минимални стандарти за защита на 
лицата, сигнализиращи за следните 
незаконни дейности или злоупотреба 
със закона:

Изменение 32

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) финансови услуги, 
предотвратяване на изпирането на пари 
и финансирането на тероризма;

ii) финансови услуги, 
предотвратяване на и борба срещу 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма;

Изменение 33

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква а – подточка viii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viii) обществено здраве; viii) обществено здраве и 
обществена безопасност;

Изменение 34

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) нарушения свързани с вътрешния 
пазар, както е посочено в член 26, 
параграф 2 от ДФЕС, по отношение на 
действия, които нарушават правилата за 
корпоративното данъчно облагане, или 
договорености, чиято цел е да се получи 
данъчно предимство, което противоречи 
на предмета или на целта на 
приложимото корпоративно данъчно 
законодателство.

г) нарушения свързани с вътрешния 
пазар, както е посочено в член 26, 
параграф 2 от ДФЕС, по отношение на 
действия, които нарушават правилата за 
корпоративното данъчно облагане, или 
договорености, чиято цел е да се получи 
данъчно предимство, което противоречи 
на предмета или на целта на 
приложимото корпоративно данъчно 
законодателство;

(Вж. изменението на член 1, параграф 1 (буква га) (нова)).)

Изменение 35

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) нарушенията, засягащи 
общите ценности на Съюза, посочени 
в член 2 на ДЕС и правата, свободите 
и принципите, установени в 
Хартата.

(Вж изменение на съображение 18а (ново)).

Обосновка

Обхватът на настоящата директива няма да бъде изчерпателен, ако не включва 
защита за лицата, сигнализиращи за потенциални нарушения на общите ценности и 
основните права на ЕС.
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Изменение 36

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Нарушенията, посочени в 
настоящия член, включват 
нарушения, които правен субект от 
публичния сектор може да извършва 
чрез политически действия.

(Вж. изменение на съображение 18б (ново)).

Обосновка

Актовете от политически характер, приети от публични субекти, могат да се 
окажат в противоречие с обществения интерес и да съставляват нарушения на 
правото на Съюза. Настоящето изменение уточнява, че ако бъде подаден сигнал за 
такива нарушения, това също предоставя на сигнализиращото лице право на защита 
по силата на настоящата директива.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези правила се прилагат, когато 
в секторните актове на Съюза, изброени 
в част 2 от приложението, се 
предвиждат специфични правила 
относно подаването на сигнали за 
нарушения. Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат за всички 
въпроси, свързани със защитата на 
сигнализиращите лица, които не са 
уредени в тези секторни актове на 
Съюза.

2. Тези правила се прилагат, когато 
в секторните актове на Съюза, изброени 
в част 2 от приложението, се 
предвиждат специфични правила 
относно подаването на сигнали за 
нарушения. Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат за всички 
въпроси, свързани със защитата на 
сигнализиращите лица, които не са 
уредени в тези секторни актове на 
Съюза. Настоящият параграф се 
прилага само в случаите, в които 
защитата, предвидена в секторни 
актове, е по-висока от 
гарантираната от настоящата 
директива.
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки приемат 
специални разпоредби за защита на 
националната сигурност и друга 
класифицирана информация, за която 
от съображения за сигурност се 
изисква съгласно правото на Съюза 
или законовите, подзаконовите или 
административните разпоредби, 
действащи в съответната държава 
членка, да бъде защитена от 
неразрешен достъп.

Обосновка

Отразяване в текста на директивата на посоченото в съображение 21: 
„Настоящата директива не следва да засяга защитата на националната сигурност и 
друга класифицирана информация, за която от съображения за сигурност се изисква 
съгласно правото на Съюза или законовите, подзаконовите или административните 
разпоредби, действащи в съответната държава членка, да бъде защитена от 
неразрешен достъп“.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се прилага 
и по отношение на сигнализиращи лица, 
чиито трудови взаимоотношения 
предстои да започнат в случаи, в които 
информация относно нарушение е 
получена по време на процеса на 
наемане или други преддоговорни 
преговори.

2. Настоящата директива се прилага 
и по отношение на сигнализиращи лица, 
чиито трудови взаимоотношения 
предстои да започнат в случаи, в които 
информация относно нарушение е 
получена по време на процеса на 
наемане или други преддоговорни 
преговори, и по отношение на 
сигнализиращи лица, чието трудово 
правоотношение е прекратено.
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Обосновка

Сигнализиращите лица могат да са подложени на ответни мерки с цел отмъщение от 
финансов или друг характер, дори и след прекратяване на трудовото им 
правоотношение.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. без да се засягат членове 22а, 
22б и 22в от Регламент № 31 (ЕИО), 
11 (ЕОАЕ), настоящата директива се 
прилага и по отношение на 
длъжностните лица и другите 
служители на Европейския съюз и на 
Европейската общност за атомна 
енергия, които в рамките на или във 
връзка с изпълнението на своите 
задължения, подават сигнали 
относно информация за всяко от 
нарушенията, посочени в член 1.

(Вж. изменение на съображение 28а (ново)).

Обосновка

Длъжностните лица и другите служители на ЕС и на Евратом, които съобщават за 
незаконни дейности, са обхванати от членове 22а-22в от Правилника за 
длъжностните лица. Посочените разпоредби обаче се прилагат само за 
институциите на ЕС, а не за държавите членки. Настоящето изменение цели да 
предостави защита от всяка форма на ответни действия с цел отмъщение, на която 
могат да бъдат подложени сигнализиращите лица извън институциите на ЕС.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „злоупотреба със закона“ 
означава действия или бездействия, 

(3) „злоупотреба със закона“ 
означава действия или бездействия, 
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попадащи в обхвата на правото на 
Съюза, които формално не изглеждат 
незаконни, но които противоречат на 
предмета или на преследваната с 
приложимите правила цел;

попадащи в обхвата на правото на 
Съюза, които формално не изглеждат 
незаконни, но които противоречат на 
предмета или на преследваната с 
приложимите правила цел, или 
представляват опасност или 
потенциална опасност за 
обществения интерес;

Изменение 42

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „ответни действия с цел 
отмъщение“ означава всяка заплаха или 
действително действие или бездействие, 
предизвикани от вътрешно или външно 
подаване на сигнал, които настъпват 
в контекст, свързан с работата, и 
причиняват или може да причинят 
неоправдана вреда на сигнализиращото 
лице;

(12) „ответни действия с цел 
отмъщение“ означава всяка заплаха или 
действително действие или бездействие, 
предизвикани от вътрешно или външно 
подаване на сигнал или от 
оповестяване, и които причиняват или 
може да причинят неоправдана вреда на 
сигнализиращото лице или членовете 
на неговото семейство, роднини и на 
лица, улесняващи подаването на 
сигнали;

Изменение 43

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „последващи действия“ означава 
всяко действие, предприето от лицето, 
приемащо сигнала, подаден вътрешно 
или външно, с което се оценява 
точността на представените в сигнала 
твърдения и където е уместно се 
отстранява сигнализираното нарушение, 
включително действия като вътрешно 
разследване, разследване, наказателно 
преследване, действия за събиране на 
средства и приключване на случая;

(13) „последващи действия“ означава 
всяко действие, предприето от лицето, 
приемащо сигнала, подаден вътрешно 
или външно, с което се оценява 
точността на представените в сигнала 
твърдения и където е уместно се 
отстранява сигнализираното нарушение, 
включително действия като вътрешно 
разследване, разследване, наказателно 
преследване, действия за събиране на 
средства и приключване на случая, 
както и всякакви други уместни 
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коригиращи действия;

Изменение 44

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „посредник“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което допринася за подаването на 
сигнал или подпомага лицето, което 
подава сигнал за нарушения, за 
подаването му.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 4 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посочените в параграф 1 правни 
субекти в публичния сектор са
следните:

6. Посочените в параграф 1 правни 
субекти в публичния сектор включват 
по-конкретно следните:

Обосновка

В член 4, параграф 6, буква г) от предложението, в който се посочват „други субекти 
на публичното право“, косвено се потвърждава, че списъкът на юридическите лица в 
публичния сектор, попадащи в обхвата на настоящата директива, не е изчерпателен. 
Целта на това изменение е да се изясни неизчерпателният характер на списъка и 
съответно да се адаптира въвеждащото изречение.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лична среща с лицето или отдела, 
определен да приема сигнали.

б) лична среща с лицето или отдела, 
определен да приема сигнали, за която 
се води надлежен протокол с подпис и 
дата от сигнализиращото лице.
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Изменение 47

Предложение за директива
Член 6 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) създават независими и 
автономни канали за външно подаване 
на сигнали, които са сигурни и 
гарантират поверителност и служат за 
приемане и разглеждане на 
информацията, предоставена от 
сигнализиращото лице;

а) създават независими и 
автономни канали за външно подаване 
на сигнали, които са сигурни, 
гарантират поверителност и 
гарантират, че самоличността на 
сигнализиращото лице няма да бъде 
разкрита и служат за приемане и 
разглеждане на информацията, 
предоставена от сигнализиращото лице;

Изменение 48

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки 
гарантират, че националните органи 
могат да предприемат подходящи 
коригиращи мерки.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
всеки орган, който е приел сигнал, но не 
е компетентен да разгледа 
сигнализираното нарушение, предава 
сигнала на компетентния орган, и че 
сигнализиращото лице е уведомено за 
това.

4. Държавите членки гарантират, че 
всеки орган, който е приел сигнал, но не 
е компетентен да разгледа 
сигнализираното нарушение, предава 
сигнала на компетентния орган в 
разумен срок, и че сигнализиращото 
лице без забавяне е уведомено за това.
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проектирани са, създадени са и 
функционират по начин, който 
гарантира пълнотата, целостта и 
поверителността на информацията, 
като се възпрепятства достъпът на 
неупълномощени членове на персонала 
на компетентния орган;

б) проектирани са, създадени са и 
функционират по начин, който 
гарантира пълнотата, целостта и 
поверителността на информацията, 
предлага се подходящо равнище на 
киберсигурност и се възпрепятства 
достъпът на неупълномощени членове 
на персонала на компетентните 
органи;

Изменение 51

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) среща със специализираните 
служители на компетентния орган.

в) среща със специализираните 
служители на компетентния орган, за 
която се води надлежен протокол с 
подпис и дата от сигнализиращото 
лице.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
персонал, специализиран в 
разглеждането на сигнали. 
Специализираните служители получават 
специално обучение за разглеждане на 
сигнали.

1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи разполагат с 
персонал, специализиран в 
разглеждането на сигнали, като 
същевременно се зачита 
поверителността на лицата, които 
подават сигнали за нарушения. 
Специализираните служители получават 
специално обучение за разглеждане на 
сигнали.
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Изменение 53

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) условията, при които 
сигнализиращите лица имат право на 
защита съгласно настоящата директива;

а) условията, при които 
сигнализиращите лица и/или 
посредниците имат право на защита 
съгласно настоящата директива;

Изменение 54

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) декларация, в която ясно се 
заявява, че лицата, предоставящи 
информация на компетентния орган в 
съответствие с настоящата директива, 
не се счита, че нарушават което и да 
било ограничение относно 
оповестяването на информация, 
наложено по силата на договор или на 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби, и не 
носят отговорност от каквото и да е 
естество във връзка с такова 
оповестяване.

ж) декларация, в която ясно се 
заявява, че лицата, предоставящи 
информация на компетентните 
органи и чрез каналите за вътрешно 
подаване на сигнали в съответствие с 
настоящата директива, не се счита, че 
нарушават което и да било ограничение 
относно оповестяването на информация, 
наложено по силата на договор или на 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби, и не 
носят отговорност от каквото и да е 
естество във връзка с такова 
оповестяване.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сигнализиращото лице има 
право на защита по силата на 
настоящата директива, при условие че 
то има основателни причини да счита, 
че информацията, за която е подало 

1. Сигнализиращото лице има 
право на защита по силата на 
настоящата директива, при условие че 
то има основателни причини да счита, 
че информацията, за която е подало 
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сигнал, е вярна към момента на 
подаване на сигнала и че тази 
информация попада в приложното поле 
на настоящата директива.

сигнал, е вярна към момента на 
подаване на сигнала и че тази 
информация попада в приложното поле 
на настоящата директива независимо 
от избрания канал за подаване на 
сигнала.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не би било разумно да се очаква 
лицето да използва канали за вътрешно 
подаване на сигнали с оглед на 
предмета на сигнала;

г) не би било разумно да се очаква 
лицето да използва канали за вътрешно 
подаване на сигнали с оглед на 
предмета на сигнала и тежестта на 
нарушението;

Изменение 57

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. авторът на анонимно подаване 
на сигнал, чиято идентичност се 
разкрива на по-късен етап, се ползва 
от защитата, предлагана от 
настоящата директива при същите 
условия като автора на сигнал, чиято 
идентичност е била известна от 
началото на подаването на сигнала 
или на публичното оповестяване.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 14 – алинея 1 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) явно неоснователни съдебни 
производства, заведени с цел сериозно 
сплашване на сигнализиращите лица.
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(вж. изменение на Съображение 33)

Изменение 59

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Лица, които в съответствие с 
настоящата директива подават външно 
сигнал към компетентните органи 
или оповестяват публично 
информация, не се счита, че нарушават 
което и да било ограничение за 
оповестяване на информация, наложено 
по силата на договор или на законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби и не носят отговорност от 
каквото и да е естество във връзка с 
такова оповестяване.

4. Лица, които в съответствие с 
настоящата директива подават сигнал 
или оповестяват информация 
относно нарушения на правото на 
Съюза, накърняващи обществения 
интерес, не се счита, че нарушават 
което и да било ограничение за 
оповестяване на информация, наложено 
по силата на договор или на законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби и не носят отговорност от 
каквото и да е естество, включително 
от наказателен характер, във връзка с 
такова оповестяване.

Обосновка

Това изменение пояснява, че всички форми на подаване на сигнал, независимо дали са 
вътрешни или външни, са включени в настоящия параграф и че освобождаването от 
отговорност се отнася на първо място до наказателната отговорност.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. когато съдебните 
производства, образувани срещу 
сигнализиращите лица, са явна 
последица от подаването на сигнали и 
са налице достатъчно доказателства, 
че са инициирани с несериозно, 
злонамерено или представляващо 
злоупотреба намерение, 
компетентният съд санкционира 
ищеца за злоупотреба с процесуални 
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права, включително, когато е 
целесъобразно, чрез налагане на 
наказания.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. По подобен начин репутацията 
на субекта, посочен от 
сигнализиращото лице, трябва да 
бъде защитена по време на цялата 
процедура на подаване на сигнал, за да 
се гарантира, че всяко твърдение, 
което се окаже невярно, не води до 
трайни последици за въпросния 
субект.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 15 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Освен предоставянето на правна 
помощ за сигнализиращите лица в 
наказателни и в трансгранични 
граждански производства в 
съответствие с 
Директива (ЕС) 2016/1919 и 
Директива 2008/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета63 и в 
съответствие с националното право, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнителни мерки за правна и 
финансова помощ и подкрепа за 
сигнализиращите лица в рамките на 
съдебното производство.

8. Освен предоставянето на правна 
помощ за сигнализиращите лица в 
наказателни и в трансгранични 
граждански производства в 
съответствие с 
Директива (ЕС) 2016/1919 и 
Директива 2008/52/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета63 и в 
съответствие с националното право, 
държавите членки могат да предвидят 
допълнителни мерки за правна, 
финансова и психологическа помощ и 
подкрепа за сигнализиращите лица в 
рамките на съдебното производство.

__________________ __________________

63 Директива 2008/52/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 май 2008 г. относно някои аспекти на 

63 Директива 2008/52/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 май 2008 г. относно някои аспекти на 



AD\1164532BG.docx 37/40 PE623.888v02-00

BG

медиацията по гражданскоправни и 
търговскоправни въпроси (ОВ L 136, 
24.5.2008 г., стр. 3).

медиацията по гражданскоправни и 
търговскоправни въпроси (ОВ L 136, 
24.5.2008 г., стр. 3).

Обосновка

В своето становище относно законните мерки за защита на лицата, сигнализиращи 
за нередности, които действат в обществен интерес, когато оповестяват 
поверителната информация на дружества и публични органи (2016/2224 (INI)), 
комисията по конституционни въпроси вече подчерта значението на 
психологическата подкрепа за лицата, сигнализиращи за нередности.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки предвиждат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции, приложими по 
отношение на физически или 
юридически лица, които:

1. Държавите членки предвиждат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции, включително, 
когато е целесъобразно, от 
наказателен характер, приложими по 
отношение на физически или 
юридически лица, които:

Обосновка

Предлага се по-цялостна формулировка.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) нарушават задължението за 
запазване на поверителността на 
данните за самоличността на 
сигнализиращите лица.

г) нарушават задължението за 
запазване на поверителността на 
данните за самоличността на 
сигнализиращите лица или 
предприемат действия, които 
разкриват или имат за цел да 
разкрият самоличността на 
сигнализиращите лица в случай на 
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анонимно подаване на сигнал.

Изменение 65

Предложение за директива
Приложение I – част I – подчаст Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б Член 1, буква а), подточка ii) —
финансови услуги, предотвратяване на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма:

Б Член 1, буква а), подточка ii) —
финансови услуги, предотвратяване на и 
борба срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризма:

Изменение 66

Предложение за директива
Приложение I – част II – подчаст А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

А Член 1, буква а), подточка ii) —
финансови услуги, предотвратяване на 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма:

А Член 1, буква а), подточка ii) —
финансови услуги, предотвратяване на и 
борба срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризма:

Изменение 67

Предложение за директива
Приложение I – част ІI – подчаст А – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предотвратяване на изпирането 
на пари и финансирането на тероризма:

2. Предотвратяване на и борба 
срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризма:
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