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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως φαίνεται από τα πρόσφατα σκάνδαλα, όπως τα Luxleaks, WikiLeaks, Panama Papers, 
Paradise Papers, Dieselgate κ.λπ., οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος παρέχουν θεμελιώδη 
υπηρεσία σε ολόκληρη την κοινότητα. Διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο στη διασφάλιση του 
γενικού συμφέροντος, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, και συμβάλλουν 
αποφασιστικά σε μια νοοτροπία διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σε επίπεδο ΕΕ, η αποτελεσματική προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος δεν είναι μόνο καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση 
της αποτελεσματικότητας των τομέων πολιτικής ου δυνητικά αφορά το ζήτημα αυτό, αλλά 
είναι επίσης αναγκαίο να ικανοποιούνται οι προσδοκίες της κοινωνίας που προκαλούνται από 
τα σκάνδαλα αυτά και, ως εκ τούτου, να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ. Αφού πρώτα πριμοδότησε μια τομεακή προσέγγιση, και συγκεκριμένα στον 
τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Επιτροπή έχει πλέον υποβάλει πρόταση 
οδηγίας που έχει πιο ολοκληρωμένο πεδίο εφαρμογής και παρέχει τους γενικούς κανόνες για 
την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι αυτή η νέα προσέγγιση είναι πολύ ελπιδοφόρα και προτείνει 
τροπολογίες επί της πρότασης με σκοπό την ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, ο συντάκτης συνιστά όπως το 
καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της πρότασης περιλαμβάνει τις παραβιάσεις των κοινών αξιών 
της ΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και τις παραβάσεις που διαπράττονται μέσω 
πολιτικών πράξεων. Προτείνει επίσης την ένταξη των υπαλλήλων και του λοιπού 
προσωπικού της ΕΕ και της ΕΚΑΕ μεταξύ εκείνων που δικαιούνται προστασίας, καθώς και 
διατάξεις οι οποίες ενισχύουν τον ρόλο του ποινικού δικαίου κατά την εφαρμογή της 
προτεινόμενης οδηγίας. Τέλος, μέρος των προτάσεων του συντάκτη αποτελεί η ισχυρότερη 
προστασία σε περίπτωση επιπόλαιων ή κακόβουλων δικαστικών διαδικασιών εις βάρος 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ιδίως το 
άρθρο 10,
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
11,

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα πρόσωπα που εργάζονται 
σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε 
επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι 
συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν 
απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις 
καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά 
στην αποκάλυψη και την πρόληψη 
παραβάσεων του δικαίου και στη 
διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. 
Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων 
αποθαρρύνει τους δυνητικούς μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά 
των ανησυχιών ή των υπονοιών τους.

(1) Τα πρόσωπα που εργάζονται 
σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε 
επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι 
συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν 
περιπτώσεις παράνομων δραστηριοτήτων 
ή κατάχρησης δικαίου που μπορούν να 
συμβούν στο πλαίσιο αυτό και 
αντιπροσωπεύουν απειλές ή βλάβη για το 
δημόσιο συμφέρον. Με τις καταγγελίες 
τους συμβάλλουν καθοριστικά στην 
αποκάλυψη και την πρόληψη παραβάσεων 
του δικαίου και στη διασφάλιση της 
κοινωνικής ευημερίας και του δημοσίου 
συμφέροντος. Ωστόσο, συχνά ο φόβος 
αντιποίνων αποθαρρύνει τους δυνητικούς 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την 
αναφορά των ανησυχιών ή των υπονοιών 
τους.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
συνιστούν στοιχείο του αρχικού σταδίου 
επιβολής του ενωσιακού δικαίου: οι 
καταγγελίες αυτές τροφοδοτούν εθνικά και 
ενωσιακά συστήματα επιβολής του νόμου 
με πληροφορίες που οδηγούν σε 
αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση 
και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού 
δικαίου.

(2) Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες 
και οι αποκαλύψεις μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος συνιστούν στοιχείο του 
αρχικού σταδίου επιβολής του ενωσιακού 
δικαίου: οι καταγγελίες αυτές τροφοδοτούν 
εθνικά και ενωσιακά συστήματα επιβολής 
του νόμου με πληροφορίες που οδηγούν σε 
αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση 
και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού 
δικαίου.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε ορισμένους τομείς πολιτικής, οι 
παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί 
να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, 
υπό την έννοια ότι εγκυμονούν 
σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνική 
ευημερία. Εφόσον διαπιστώνονται 
αδυναμίες επιβολής του νόμου στους εν 
λόγω τομείς, και εφόσον οι μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σε 
πλεονεκτική θέση να αποκαλύπτουν 
παραβάσεις, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
έναντι αντιποίνων και να θεσπιστούν 
αποτελεσματικοί δίαυλοι αναφοράς, ώστε 
να ενισχυθεί η επιβολή του νόμου.

(3) Σε ορισμένους τομείς πολιτικής, οι 
παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί 
να θίγουν το δημόσιο συμφέρον, υπό την 
έννοια ότι εγκυμονούν σημαντικούς 
κινδύνους για την κοινωνική ευημερία και 
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στη δράση της Ένωσης. Εφόσον 
διαπιστώνονται αδυναμίες επιβολής του 
νόμου στους εν λόγω τομείς, και εφόσον οι 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να 
αποκαλύπτουν παραβάσεις, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων 
και να θεσπιστούν αποτελεσματικοί, 
εμπιστευτικοί και ασφαλείς δίαυλοι 
αναφοράς, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή 
του νόμου.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(5) Ομοίως, τα ελάχιστα κοινά 
πρότυπα που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να 
ισχύουν για τις πράξεις και τους τομείς 
πολιτικής όπου i) υπάρχει ανάγκη 
ενίσχυσης της επιβολής του νόμου· ii) η 
ανεπαρκής καταγγελία δυσλειτουργιών 
από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
συνιστά καθοριστικό παράγοντα που 
επηρεάζει την επιβολή του νόμου, και iii) 
οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου 
ενδέχεται να θίγουν σοβαρά το δημόσιο 
συμφέρον.

(5) Ομοίως, τα ελάχιστα κοινά νομικά
πρότυπα που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να 
ισχύουν για τις πράξεις και τους τομείς 
πολιτικής όπου i) υπάρχει ανάγκη 
ενίσχυσης της επιβολής του νόμου ii) η 
ανεπαρκής καταγγελία δυσλειτουργιών 
από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
συνιστά καθοριστικό παράγοντα που 
επηρεάζει την επιβολή του νόμου, και iii) 
οι παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου 
ενδέχεται να θίγουν το δημόσιο συμφέρον. 
Ταυτόχρονα, είναι θεμελιώδους σημασίας 
να διαφυλαχθεί η φήμη των εν λόγω 
οντοτήτων, ιδίως εάν το αντικείμενο της 
καταγγελίας δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων, ο εντοπισμός και η 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων και παράνομης συμπεριφοράς 
κατά της προστασίας του περιβάλλοντος 
εξακολουθούν να αποτελούν 
προβληματικά θέματα και θα πρέπει να 
βελτιωθούν, όπως έχει αναγνωριστεί στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργειες της 
ΕΕ για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης και διακυβέρνησης» της 
18ης Ιανουαρίου 201840. Παρά το γεγονός 
ότι κανόνες για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
υφίστανται σήμερα σε μία μόνο τομεακή 
πράξη για την προστασία του 
περιβάλλοντος41, η θέσπιση της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος φαίνεται ότι είναι αναγκαία 
για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
επιβολή του περιβαλλοντικού κεκτημένου 
της Ένωσης, του οποίου οι παραβάσεις 
μπορούν να βλάψουν σοβαρά το δημόσιο 

(10) Η συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων, ο εντοπισμός και η 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων και παράνομης συμπεριφοράς 
κατά της προστασίας του περιβάλλοντος 
εξακολουθούν να αποτελούν 
προβληματικά θέματα και θα πρέπει να 
βελτιωθούν, όπως έχει αναγνωριστεί στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργειες της 
ΕΕ για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης και διακυβέρνησης» της 
18ης Ιανουαρίου 201840. Παρά το γεγονός 
ότι κανόνες για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
υφίστανται σήμερα σε μία μόνο τομεακή 
πράξη για την προστασία του 
περιβάλλοντος41, η θέσπιση της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος φαίνεται ότι είναι αναγκαία 
για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
επιβολή του περιβαλλοντικού κεκτημένου 
της Ένωσης, του οποίου οι παραβάσεις 
μπορούν να βλάψουν το δημόσιο 
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συμφέρον με πιθανότητα δευτερογενών 
επιπτώσεων πέραν των εθνικών συνόρων. 
Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που μπορούν να 
προκαλέσουν περιβαλλοντική βλάβη.

συμφέρον με πιθανότητα δευτερογενών 
επιπτώσεων πέραν των εθνικών συνόρων. 
Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που μπορούν να 
προκαλέσουν περιβαλλοντική βλάβη.

_________________ _________________

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

41 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (ΕΕ L 178, σ. 66).

41 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (ΕΕ L 178, σ. 66).

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελεί έναν ακόμη τομέα 
στον οποίο οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση για να αποκαλύπτουν παραβάσεις του 
ενωσιακού δικαίου δυνάμενες να βλάψουν 
σοβαρά το δημόσιο συμφέρον. Παρόμοιο 
είναι το σκεπτικό που ισχύει για 
παραβάσεις της οδηγίας σχετικά με την 
ασφάλεια συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών45, η οποία εισάγει την 
κοινοποίηση συμβάντων 
(περιλαμβανομένων επίσης συμβάντων 
που δεν θέτουν σε κίνδυνο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα) και απαιτήσεις 
ασφάλειας για φορείς που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολλούς τομείς (λ.χ. 
ενέργεια, υγεία, μεταφορές, τράπεζες, 
κλπ.) και παρόχους καίριων ψηφιακών 
υπηρεσιών (λ.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους). Η υποβολή καταγγελιών από 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στον 
συγκεκριμένο τομέα είναι πολύτιμη ιδίως 
για την πρόληψη συμβάντων ασφαλείας τα 
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
βασικές οικονομικές και κοινωνικές 

(14) Η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελεί έναν ακόμη τομέα 
στον οποίο οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση για να αποκαλύπτουν παραβάσεις του 
ενωσιακού δικαίου δυνάμενες να βλάψουν 
το δημόσιο συμφέρον. Παρόμοιο είναι το 
σκεπτικό που ισχύει για παραβάσεις της 
οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών45, η 
οποία εισάγει την κοινοποίηση συμβάντων 
(περιλαμβανομένων επίσης συμβάντων 
που δεν θέτουν σε κίνδυνο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα) και απαιτήσεις 
ασφάλειας για φορείς που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολλούς τομείς (λ.χ. 
ενέργεια, υγεία, μεταφορές, τράπεζες, 
κλπ.) και παρόχους καίριων ψηφιακών 
υπηρεσιών (λ.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους). Η υποβολή καταγγελιών από 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στον 
συγκεκριμένο τομέα είναι πολύτιμη ιδίως 
για την πρόληψη συμβάντων ασφαλείας τα 
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
βασικές οικονομικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες και ευρέως 



PE623.888v02-00 8/40 AD\1164532EL.docx

EL

δραστηριότητες και ευρέως 
χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες. 
Συμβάλλει στη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών 
ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ευημερία της 
κοινωνίας.

χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες. 
Συμβάλλει στη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών 
ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ευημερία της 
κοινωνίας.

_________________ _________________

45 Οδηγία (EE) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

45 Οδηγία (EE) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, που σχετίζεται 
με την πάταξη της απάτης, της διαφθοράς 
και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων 
που θίγουν τη χρήση των δαπανών της 
Ένωσης, τη συγκέντρωση των εσόδων της 
Ένωσης και πόρους ή περιουσιακά 
στοιχεία της Ένωσης, συνιστά μείζονα 
τομέα στον οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί 
η επιβολή του ενωσιακού δικαίου. Η 
ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης περιλαμβάνει 
επίσης την εκτέλεση του ενωσιακού 
προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται βάσει της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Η μη 
αποτελεσματική επιβολή του νόμου στον 
τομέα των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, περιλαμβανομένης της απάτης 
και της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο, 
οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων της 
Ένωσης και σε κατάχρηση των πόρων της 
ΕΕ, κατάσταση που μπορεί να στρεβλώσει 
τις δημόσιες επενδύσεις και την ανάπτυξη 

(16) Η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, που σχετίζεται 
με την πάταξη της απάτης, της διαφθοράς, 
της παραβίασης των νομικών 
υποχρεώσεων, της κατάχρησης εξουσίας
και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων 
που θίγουν τη χρήση των δαπανών της 
Ένωσης, τη συγκέντρωση των εσόδων της 
Ένωσης και πόρους ή περιουσιακά 
στοιχεία της Ένωσης, συνιστά μείζονα 
τομέα στον οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί 
η επιβολή του ενωσιακού δικαίου. Η 
ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης περιλαμβάνει 
επίσης την εκτέλεση του ενωσιακού 
προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται βάσει της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Η μη 
αποτελεσματική επιβολή του νόμου στον 
τομέα των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, περιλαμβανομένης της απάτης 
και της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο, 
οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων της 
Ένωσης και σε κατάχρηση των πόρων της 
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και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στη δράση της ΕΕ. Η προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του 
εντοπισμού, της πρόληψης και της 
αποτροπής συναφών δόλιων και 
παράνομων δραστηριοτήτων.

ΕΕ, κατάσταση που μπορεί να στρεβλώσει 
τις δημόσιες επενδύσεις και την ανάπτυξη 
και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στη δράση της ΕΕ. Η προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του 
εντοπισμού, της πρόληψης και της 
αποτροπής συναφών δόλιων και 
παράνομων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ορισμένες πράξεις της Ένωσης, 
ιδίως στον τομέα των οικονομικών 
υπηρεσιών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς49, 
και η εκτελεστική οδηγία της Επιτροπής 
2015/2392, που εκδόθηκε βάσει του εν 
λόγω κανονισμού50, ήδη περιλαμβάνουν 
αναλυτικούς κανόνες για την προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Η 
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, 
περιλαμβανομένου του καταλόγου 
νομοθετημάτων του μέρους II του 
παραρτήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί 
με την παρούσα οδηγία, κατά τρόπο ώστε 
οι εν λόγω πράξεις αφενός να 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα ελάχιστα 
πρότυπα που θέτει η οδηγία και αφετέρου 
να διατηρήσουν τυχόν ιδιαιτερότητες τις 
οποίες προβλέπουν, με ειδική προσαρμογή 
στους συναφείς τομείς. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να 
εξακριβωθεί ποιες νομικές οντότητες στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 
σήμερα υποχρεωμένες να διαθέτουν 
εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας.

(18) Ορισμένες πράξεις της Ένωσης, 
ιδίως στον τομέα των οικονομικών 
υπηρεσιών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς49, 
και η εκτελεστική οδηγία της Επιτροπής 
2015/2392, που εκδόθηκε βάσει του εν 
λόγω κανονισμού50, ήδη περιλαμβάνουν 
αναλυτικούς κανόνες για την προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Η 
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, 
περιλαμβανομένου του καταλόγου 
νομοθετημάτων του μέρους II του 
παραρτήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί 
με την παρούσα οδηγία, κατά τρόπο ώστε 
οι εν λόγω πράξεις αφενός να 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα ελάχιστα 
πρότυπα που θέτει η οδηγία και αφετέρου 
να διατηρήσουν τυχόν ιδιαιτερότητες τις 
οποίες προβλέπουν, με ειδική προσαρμογή 
στους συναφείς τομείς. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να 
εξακριβωθεί ποιες νομικές οντότητες στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
της πρόληψης και καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας είναι σήμερα 
υποχρεωμένες να διαθέτουν εσωτερικούς 
διαύλους καταγγελίας.

_________________ _________________
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49 ΕΕ L 173, σ. 1 49 ΕΕ L 173, σ. 1

50 Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της 
Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή 
αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με 
πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν 
λόγω κανονισμού (ΕΕ L 332, σ. 126).

50 Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της 
Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή 
αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με 
πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν 
λόγω κανονισμού (ΕΕ L 332, σ. 126).

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, οι δραστηριότητες που δεν 
θεωρούνται παράνομες κατά την έννοια 
του δικαίου αλλά ενδέχεται να θίξουν το 
γενικό συμφέρον θα πρέπει να μπορούν να 
αποτελούν αντικείμενο καταγγελίας. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
διάταξη σύμφωνα με την οποία, εφόσον 
οι καταγγελίες συνδέονται με τέτοιες 
δραστηριότητες, ο καταγγέλλων θα 
δικαιούται να απολαύει προστασίας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της 
εν λόγω οδηγίας δεν θα ήταν πλήρες αν 
δεν συμπεριλάμβανε αυτές την προστασία 
όσων καταγγέλλουν παραβάσεις των 
κοινών αξιών της Ένωσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ ή 
των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και 
των αρχών που περιέχονται στον Χάρτη 
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των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»).

(Βλ. τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 22 και στο άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α 
(νέο)).

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18γ) Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, οι παράνομες 
δραστηριότητες που μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας θα 
πρέπει να ορισθούν όσο το δυνατόν πιο 
διασταλτικά. Ειδικότερα, οι πράξεις 
πολιτικού χαρακτήρα που έχουν εκδοθεί 
από νομική οντότητα του δημόσιου τομέα 
και που συνιστούν απειλή ή βλάβη για το 
δημόσιο συμφέρον θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν παραβάσεις του δικαίου της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την 
οποία, εφόσον παρέχονται πληροφορίες 
για τέτοιες παραβάσεις, ο καταγγέλλων 
θα δικαιούται να απολαύει προστασίας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1 - παράγραφος 1 α νέα)).

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα άτομα που αναφέρουν 
πληροφορίες σχετικά με απειλές ή βλάβη 
για το δημόσιο συμφέρον, τις οποίες 
απέκτησαν στο πλαίσιο των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελευθερία έκφρασης. Το 
δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, κατά 

(22) Τα άτομα που αναφέρουν 
πληροφορίες σχετικά με απειλές ή βλάβη 
για το δημόσιο συμφέρον, τις οποίες 
απέκτησαν στο πλαίσιο των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, ασκούν το δικαίωμά 
τους στην ελευθερία έκφρασης. Το 
δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, κατά 
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την έννοια του άρθρου 11 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και του 
άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), περιλαμβάνει την 
ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και την πολυφωνία.

την έννοια του άρθρου 11 του Χάρτη και 
του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), περιλαμβάνει την 
ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και την πολυφωνία.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)).

Αιτιολόγηση

Ο Χάρτης αναφέρεται ήδη με την πλήρη ονομασία του στην αιτιολογική σκέψη 18α (νέα).

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος χρειάζονται ειδική νομική 
προστασία όταν αποκτούν τις πληροφορίες 
που αναφέρουν μέσω των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, με αποτέλεσμα να 
διατρέχουν κίνδυνο αντιποίνων σε 
εργασιακό επίπεδο (λόγου χάρη, για 
παράβαση της υποχρέωσης 
εμπιστευτικότητας ή αφοσίωσης). Η 
ανάγκη προστασίας αιτιολογείται από το 
γεγονός ότι οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος είναι οικονομικά ευάλωτοι 
απέναντι στο πρόσωπο από το οποίο
εξαρτάται εκ των πραγμάτων η εργασία 
τους. Όταν δεν υφίσταται ανισότητα 
ισχύος σε επίπεδο εργασίας (λόγου χάρη, 
όταν πρόκειται για απλούς καταγγέλλοντες 
ή διερχόμενους πολίτες), τότε δεν υπάρχει 
ανάγκη προστασίας έναντι αντιποίνων.

(24) Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος χρειάζονται ειδική νομική 
προστασία όταν αποκτούν τις πληροφορίες 
που αναφέρουν μέσω των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, με αποτέλεσμα να 
διατρέχουν κίνδυνο αντιποίνων σε 
εργασιακό επίπεδο (λόγου χάρη, για 
παράβαση της υποχρέωσης 
εμπιστευτικότητας ή αφοσίωσης). Η 
ανάγκη προστασίας αιτιολογείται από το 
γεγονός ότι οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος είναι οικονομικά ευάλωτοι 
απέναντι στην οντότητα από την οποία
εξαρτάται η εργασία τους. Όταν δεν 
υφίσταται ανισότητα ισχύος σε επίπεδο 
εργασίας (λόγου χάρη, όταν πρόκειται για 
απλούς καταγγέλλοντες ή διερχόμενους 
πολίτες), τότε δεν υπάρχει ανάγκη 
προστασίας έναντι αντιποίνων.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μία καταλληλότερη διατύπωση.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προστασία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, 
να παρέχεται στα άτομα που έχουν την 
ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την 
έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης52, δηλαδή πρόσωπα 
τα οποία, κατά τη διάρκεια ορισμένου 
χρόνου, παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και 
υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες για τις 
οποίες λαμβάνουν αμοιβή. Συνεπώς, 
προστασία θα πρέπει επίσης να παρέχεται 
σε εργαζομένους με μη τυπικές σχέσεις 
εργασίας, περιλαμβανομένων των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης και 
των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 
καθώς και των προσώπων με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
πρόκειται για μορφές σχέσεων στις οποίες 
είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η τυπική 
προστασία έναντι άδικης αντιμετώπισης.

(26) Προστασία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, 
να παρέχεται στα άτομα που έχουν την 
ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την 
έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης52, δηλαδή πρόσωπα 
τα οποία, κατά τη διάρκεια ορισμένου 
χρόνου, παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και 
υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες για τις 
οποίες λαμβάνουν αμοιβή. Σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου, η έννοια του 
«εργαζομένου» θα πρέπει να ερμηνεύεται 
ευρέως, συμπεριλαμβανομένων, για 
παράδειγμα, των δημόσιων υπαλλήλων.
Συνεπώς, προστασία θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται σε εργαζομένους με άλλες
σχέσεις εργασίας, περιλαμβανομένων των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης και 
των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 
καθώς και των προσώπων με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
πρόκειται για μορφές σχέσεων στις οποίες 
είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η τυπική 
προστασία έναντι άδικης αντιμετώπισης.

_________________ _________________

52 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· 14 
Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· 9 
Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· 
4 Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, 
υπόθεση C-413/13· και 17 Νοεμβρίου 
2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

52 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· 14 
Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· 9 
Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· 
4 Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, 
υπόθεση C-413/13· και 17 Νοεμβρίου 
2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η προστασία θα πρέπει επίσης να 
επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, 
παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
«εργαζόμενοι» κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την αποκάλυψη παραβάσεων του 
νόμου και μπορεί να καταστούν 
οικονομικά ευάλωτα στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους. Για 
παράδειγμα, στους τομείς της ασφάλειας 
των προϊόντων, οι προμηθευτές βρίσκονται 
πολύ εγγύτερα στην πηγή δυνητικά 
αθέμιτων και παράνομων πρακτικών 
κατασκευής, εισαγωγής και διανομής μη 
ασφαλών προϊόντων· στον τομέα της 
εκτέλεσης ενωσιακών κονδυλίων, οι 
σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση για 
να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις 
που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι 
εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που 
παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι 
υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, είναι 
κατά κανόνα θύματα αντιποίνων με τη 
μορφή πρόωρης λύσης ή ακύρωσης 
σύμβασης υπηρεσιών, διπλώματος ή 
άδειας εργασίας, επιχειρηματικής ζημίας, 
απώλειας εισοδήματος, καταναγκασμού, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε 
μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχείρησης ή 
προσβολής της φήμης τους. Κίνδυνο 
αντιποίνων μπορεί να διατρέχουν επίσης οι 
μέτοχοι και τα πρόσωπα σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί 
να υποστούν οικονομικά αντίποινα ή 
αντίποινα με τη μορφή εκφοβισμού ή 
παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα ή 
προσβολής της φήμης τους. Προστασία θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται σε υποψηφίους 
για θέση απασχόλησης ή για την παροχή 
υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, οι οποίοι 
απέκτησαν πληροφορίες για παραβάσεις 
του νόμου κατά τη διάρκεια της 

(27) Η προστασία θα πρέπει επίσης να 
επεκτείνεται στα πρόσωπα που 
διευκολύνουν την καταγγελία, όπως είναι 
οι ενδιάμεσοι και οι ερευνητές 
δημοσιογράφοι, που αποκαλύπτουν 
δυνητικές ή πραγματικές παραβάσεις, 
καθώς και σε περισσότερες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, 
παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
«εργαζόμενοι» κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την αποκάλυψη παραβάσεων του 
νόμου και μπορεί να καταστούν 
οικονομικά ευάλωτα στο πλαίσιο των 
εργασιακών ή κοινωνικών ή πολιτικών
δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, 
στους τομείς της ασφάλειας των 
προϊόντων, οι προμηθευτές βρίσκονται 
πολύ εγγύτερα στην πηγή δυνητικά 
αθέμιτων και παράνομων πρακτικών 
κατασκευής, εισαγωγής και διανομής μη 
ασφαλών προϊόντων· στον τομέα της 
εκτέλεσης ενωσιακών κονδυλίων, οι 
σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση για 
να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις 
που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι 
εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που 
παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι 
υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, είναι 
κατά κανόνα θύματα αντιποίνων με τη 
μορφή πρόωρης λύσης ή ακύρωσης 
σύμβασης υπηρεσιών, διπλώματος ή 
άδειας εργασίας, επιχειρηματικής ζημίας, 
απώλειας εισοδήματος, καταναγκασμού, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε 
μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχείρησης ή 
προσβολής της φήμης τους. Κίνδυνο 
αντιποίνων μπορεί να διατρέχουν επίσης οι 
μέτοχοι και τα πρόσωπα σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί 
να υποστούν οικονομικά αντίποινα ή 
αντίποινα με τη μορφή εκφοβισμού ή 
παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα ή 
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διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης, και μπορεί να υποστούν 
αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή 
αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων ή 
ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ 
επιχειρήσεων.

προσβολής της φήμης τους. Προστασία θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται σε υποψηφίους 
για θέση απασχόλησης ή για την παροχή 
υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, οι οποίοι 
απέκτησαν πληροφορίες για παραβάσεις 
του νόμου κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης, και μπορεί να υποστούν 
αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή 
αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων ή 
ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται 
προστασία στους υπαλλήλους και το 
λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, οι οποίοι, κατά τη 
διάρκεια ή σε συνάρτηση με την άσκηση 
των καθηκόντων τους, καταγγέλλουν 
παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Τα πρόσωπα αυτά 
ενδέχεται να έχουν επαγγελματικές 
επαφές με νομικές οντότητες του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη και μπορούν να 
λάβουν γνώση, εξ αυτού του λόγου, 
παράνομων δραστηριοτήτων οι οποίες, 
εφόσον καταγγελθούν, ενδέχεται να τους 
εκθέσουν σε αντίποινα - για παράδειγμα 
υπό μορφή εκφοβισμού, παρενόχλησης ή 
προσβολής της υπόληψής τους - στα 
οικεία κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
άρθρων 22α, 22β και 22γ του κανονισμού 
αριθ. 31 (ΕΟΚ), 11 (EKAE)1α.

__________________
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1α Κανονισμός αριθ. 31 (EOK), 11 
(EKAE) περί καθορισμού της 
υπηρεσιακής καταστάσεως των 
υπαλλήλων και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 
Ατομικής Ενεργείας (ΕΕ P 045 της 
14.6.1962, σ. 1385).

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 - παράγραφος 2 α νέα)).

Αιτιολόγηση

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της ΕΕ και την ΕΚΑΕ που καταγγέλλουν παράνομες 
δραστηριότητες καλύπτονται από τα άρθρα 22α-22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 
Οι εν λόγω διατάξεις, εντούτοις, ισχύουν μόνο για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και όχι για τα 
κράτη μέλη. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει την παροχή προστασίας από κάθε μορφή 
αντιποίνων προερχόμενων εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στα οποία ενδέχεται να 
υποβληθούν οι συγκεκριμένοι καταγγέλλοντες.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ο αποτελεσματικός εντοπισμός και 
η πρόληψη σοβαρής ζημίας για το δημόσιο 
συμφέρον προϋποθέτουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται, και οι 
οποίες παρέχουν δικαίωμα προστασίας, δεν 
καλύπτουν μόνο παράνομες 
δραστηριότητες αλλά και κατάχρηση του 
νόμου, κυρίως πράξεις ή παραλείψεις που 
τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά 
ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό 
του νόμου.

(29) Ο αποτελεσματικός εντοπισμός και 
η πρόληψη ζημίας για το δημόσιο 
συμφέρον προϋποθέτουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται, και οι 
οποίες παρέχουν δικαίωμα προστασίας, δεν 
καλύπτουν μόνο παράνομες 
δραστηριότητες αλλά και κατάχρηση του 
νόμου, κυρίως πράξεις ή παραλείψεις που 
τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά 
ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό 
του νόμου ή συνιστούν κίνδυνο ή πιθανή 
απειλή για το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η αποτελεσματική προστασία 
προϋποθέτει γραφείο με προσωπικό 
διαθέσιμο για την ενημέρωση των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις 
επιλογές αποκάλυψης και τους 
περιορισμούς, ώστε αυτοί να γνωρίζουν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα αντίποινα εκφράζουν τη στενή
σχέση (αιτίας και αποτελέσματος) που 
πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην 
καταγγελία και τη δυσμενή μεταχείριση 
που υφίσταται, άμεσα ή έμμεσα, ο 
καταγγέλλων, ώστε να απολαμβάνει 
νομική προστασία. Η αποτελεσματική 
προστασία των καταγγελλόντων ως μέσο 
ενίσχυσης της επιβολής του ενωσιακού 
δικαίου απαιτεί έναν ευρύ ορισμό των 
αντιποίνων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε 
εργασιακό πλαίσιο η οποία αποβαίνει σε 
βάρος τους.

(31) Τα αντίποινα εκφράζουν τη σχέση 
(αιτίας και αποτελέσματος) που πρέπει να 
υπάρχει ανάμεσα στην καταγγελία και τη 
δυσμενή μεταχείριση που υφίσταται, 
άμεσα ή έμμεσα, ο καταγγέλλων, ώστε να 
απολαμβάνει νομική προστασία. Η 
αποτελεσματική προστασία των 
καταγγελλόντων ως μέσο ενίσχυσης της 
επιβολής του ενωσιακού δικαίου απαιτεί 
έναν ευρύ ορισμό των αντιποίνων, στον 
οποίο θα περιλαμβάνεται οποιαδήποτε 
πράξη ή παράλειψη σε εργασιακό πλαίσιο 
η οποία αποβαίνει σε βάρος τους.

Αιτιολόγηση

Η απόδειξη μιας «στενής» σύνδεσης μπορεί να είναι υπερβολικά επαχθής για τον 
καταγγέλλοντα.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι μάρτυρες δημοσίου (33) Οι μάρτυρες δημοσίου 
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συμφέροντος αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντικές πηγές για τους ερευνητές 
δημοσιογράφους. Με την αποτελεσματική 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος έναντι αντιποίνων ενισχύεται 
η ασφάλεια δικαίου των (δυνητικών) 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και, 
συνεπώς, ενθαρρύνεται και διευκολύνεται
η καταγγελία παραβάσεων και στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Από την άποψη 
αυτή, η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος ως 
δημοσιογραφικών πηγών είναι μείζονος 
σημασίας για τη διασφάλιση του ρόλου της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας ως 
μηχανισμού ελέγχου στις δημοκρατικές 
κοινωνίες.

συμφέροντος αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντικές πηγές για τους ερευνητές 
δημοσιογράφους. Με την αποτελεσματική 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος έναντι αντιποίνων ενισχύεται 
η ασφάλεια δικαίου των (δυνητικών) 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και, 
συνεπώς, ενθαρρύνεται και διευκολύνεται 
η καταγγελία παραβάσεων και στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Από την άποψη 
αυτή, η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος ως 
δημοσιογραφικών πηγών είναι μείζονος 
σημασίας για τη διασφάλιση του ρόλου της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας ως 
μηχανισμού ελέγχου στις δημοκρατικές 
κοινωνίες. Επιπλέον, οι μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος και οι 
δημοσιογράφοι υπόκεινται συχνά σε 
αβάσιμες αγωγές που καταθέτουν 
εναντίον τους δικηγορικά γραφεία που 
επιδίδονται σε δυσφήμηση και εκβίαση, 
προκειμένου να εκφοβίσουν τους 
καταγγέλλοντες και να τους 
εξαναγκάσουν να καταβάλουν σημαντικά 
ποσά σε δικαστικά έξοδα. Οι εν λόγω 
πρακτικές θα πρέπει να καταδικάζονται 
έντονα και, συνεπώς, θα πρέπει να 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)).

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την παραλαβή και τη δέουσα 
παρακολούθηση των καταγγελιών για 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
αρχές αυτές μπορεί να είναι ρυθμιστικοί ή 
εποπτικοί φορείς στους οικείους τομείς, 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορείς 

(34) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την παραλαβή και τη δέουσα 
παρακολούθηση των καταγγελιών για 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και οι 
οποίες έχουν τον υψηλότερο δυνατό 
βαθμό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Οι 
αρχές αυτές μπορεί να είναι ρυθμιστικοί ή 
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καταπολέμησης της διαφθοράς και 
διαμεσολαβητές. Οι αρχές που ορίζονται 
ως αρμόδιες πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες ικανότητες και εξουσίες 
προκειμένου να αξιολογούν την ακρίβεια 
των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην 
καταγγελία και να αντιμετωπίζουν τις 
παραβάσεις που αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, με κίνηση έρευνας, δίωξης ή 
αγωγής για την ανάκτηση κονδυλίων, ή με 
άλλο κατάλληλο μέσο έννομης 
προστασίας, σύμφωνα με την εντολή τους.

εποπτικοί φορείς στους οικείους τομείς, 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορείς 
καταπολέμησης της διαφθοράς και 
διαμεσολαβητές. Οι αρχές που ορίζονται 
ως αρμόδιες πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες ικανότητες και εξουσίες 
προκειμένου να αξιολογούν την ακρίβεια 
των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην 
καταγγελία και να αντιμετωπίζουν τις 
παραβάσεις που αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, με κίνηση ή αίτημα έρευνας, 
δίωξης ή αγωγής για την ανάκτηση 
κονδυλίων, ή με άλλο κατάλληλο μέσο 
έννομης προστασίας, σύμφωνα με την 
εντολή τους. Το προσωπικό των φορέων 
αυτών είναι εξειδικευμένο και έχει λάβει 
κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Γενικώς, και σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων και στις οντότητες που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
πρέπει να εξασφαλίζεται σωστή 
διάρθρωση ως προς τη χρήση των 
εξωτερικών και εσωτερικών διαύλων 
καταγγελίας, ώστε να καλύπτονται όσο το 
δυνατόν περισσότερες καταστάσεις.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Η ανώνυμη καταγγελία ή 
αποκάλυψη είναι μια διαδικασία εν 
χρήσει, η οποία δεν θα πρέπει να 
απαγορεύεται. Αν και η παρούσα οδηγία 
δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των 
διαδικασιών για αυτό το είδος 
καταγγελίας ή δημόσιας αποκάλυψης, δεν 
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θα πρέπει να την αποκλείσει πλήρως από 
το πεδίο εφαρμογής της. Κατά συνέπεια, 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
καταγγέλλοντες επιθυμούν να 
παραμείνουν ανώνυμοι, η ταυτότητά τους 
δεν πρέπει να αποκαλύπτεται. Όμως, 
όταν η ταυτότητά τους έχει αποκαλυφθεί, 
θα πρέπει να δικαιούνται την προστασία 
που προβλέπεται βάσει της παρούσας 
οδηγίας και θα πρέπει να εξακολουθήσει 
να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητάς τους.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Πρέπει να διασφαλίζεται η 
τήρηση της εμπιστευτικότητας του 
καταγγέλλοντος και όλων των 
εμπλεκόμενων προσώπων, εις τρόπον 
ώστε η διαδικασία καταγγελίας να 
πραγματοποιείται υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες, χωρίς εμπόδια και 
χωρίς αυτολογοκρισία. Πράγματι, η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα κατοχυρώνεται στο δίκαιο 
της Ένωσης καθώς και στο εθνικό 
δίκαιο, και πρέπει να γίνεται ακόμη πιο 
σεβαστή σε περίπτωση καταγγελίας.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως 
αρχεία για όλες τις καταγγελίες 
παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι 
ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας 
αρχής και ότι οι πληροφορίες που 

(57) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως 
αρχεία για όλες τις καταγγελίες 
παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι 
ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας 
αρχής και ότι οι πληροφορίες που 
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λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό 
στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, 
ενεργειών επιβολής του νόμου.

λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό 
στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, 
ενεργειών επιβολής του νόμου, με 
σεβασμό, όπου είναι δυνατόν, της 
εμπιστευτικότητας του καταγγέλλοντος.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Σε άλλες περιπτώσεις, δεν 
αναμένεται εύλογα να λειτουργήσουν ορθά 
οι εσωτερικοί δίαυλοι, λόγου χάρη, όταν οι 
καταγγέλλοντες έχουν βάσιμους λόγους να 
πιστεύουν ότι θα υποστούν αντίποινα 
συνδεόμενα με την καταγγελία· ότι η 
εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους δεν 
θα προστατευτεί· ότι ο τελικός υπεύθυνος 
στο εργασιακό πλαίσιο εμπλέκεται στην 
παράβαση· ότι η παράβαση μπορεί να 
συγκαλυφθεί· ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
μπορεί να συγκαλυφθούν ή να 
καταστραφούν· ότι η αποτελεσματικότητα 
των ερευνών των αρμόδιων αρχών μπορεί 
να διακυβευτεί ή ότι απαιτείται επείγουσα 
δράση (για παράδειγμα λόγω άμεσου 
κινδύνου ουσιαστικής και συγκεκριμένης 
απειλής για τη ζωή, την υγεία και την 
ασφάλεια προσώπων ή για το περιβάλλον). 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι 
καταγγέλλοντες εξωτερικά στις αρμόδιες 
αρχές και, ενδεχομένως, σε όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης θα 
προστατεύονται. Επιπλέον, πρέπει να 
παρέχεται προστασία επίσης σε 
περιπτώσεις στις οποίες η ενωσιακή 
νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους 
καταγγέλλοντες να υποβάλουν καταγγελία 
απευθείας στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο απάτης σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Ένωσης, 
πρόληψης και εντοπισμού νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(63) Σε άλλες περιπτώσεις, δεν 
αναμένεται εύλογα να λειτουργήσουν ορθά 
οι εσωτερικοί δίαυλοι, λόγου χάρη, όταν οι 
καταγγέλλοντες έχουν βάσιμους λόγους να 
πιστεύουν ότι θα υποστούν αντίποινα 
συνδεόμενα με την καταγγελία· ότι η 
εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους δεν 
θα προστατευτεί· ότι ο τελικός υπεύθυνος 
στο εργασιακό πλαίσιο εμπλέκεται στην 
παράβαση· ότι η παράβαση μπορεί να 
συγκαλυφθεί· ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
μπορεί να συγκαλυφθούν ή να 
καταστραφούν· ότι η αποτελεσματικότητα 
των ερευνών των αρμόδιων αρχών μπορεί 
να διακυβευτεί ή ότι απαιτείται επείγουσα 
δράση (για παράδειγμα λόγω άμεσου 
κινδύνου ουσιαστικής και συγκεκριμένης 
απειλής για τη ζωή, την υγεία και την 
ασφάλεια προσώπων ή για το περιβάλλον). 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι 
καταγγέλλοντες εξωτερικά στις αρμόδιες 
αρχές και, ενδεχομένως, σε όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης θα 
προστατεύονται. Επιπλέον, πρέπει να 
παρέχεται προστασία επίσης σε 
περιπτώσεις στις οποίες η ενωσιακή 
νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους 
καταγγέλλοντες να υποβάλουν καταγγελία 
απευθείας στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο απάτης σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Ένωσης, 
καταπολέμησης και εντοπισμού 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
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και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας ή στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε 
μορφής αντιποίνων, άμεσων ή έμμεσων, εκ 
μέρους του εργοδότη τους ή του 
πελάτη/αποδέκτη των υπηρεσιών τους και 
προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς ή 
ενεργούν για λογαριασμό τους, 
περιλαμβανομένων συνεργατών και 
διευθυντών στον ίδιο οργανισμό ή σε 
άλλους οργανισμούς με τους οποίους 
βρίσκεται σε επαφή ο καταγγέλλων στο 
πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων 
του, όταν συνιστώνται ή γίνονται ανεκτά 
τα αντίποινα από τον καταγγελλόμενο. Θα 
πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι 
αντιποίνων κατά του ίδιου του 
καταγγέλλοντος, αλλά και κατά της 
νομικής οντότητας την οποία εκπροσωπεί, 
όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών, ένταξη 
σε μαύρη λίστα ή μποϋκοτάζ επιχείρησης. 
Στα έμμεσα αντίποινα περιλαμβάνονται 
επίσης ενέργειες σε βάρος συγγενών του 
καταγγέλλοντος, που επίσης έχουν 
εργασιακή σχέση με τον εργοδότη του ή 
τον πελάτη/αποδέκτη υπηρεσιών του, και 
εκπροσώπων εργαζομένων οι οποίοι 
παρείχαν στήριξη στον καταγγέλλοντα.

(65) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε 
μορφής αντιποίνων, άμεσων ή έμμεσων, εκ 
μέρους του εργοδότη τους ή του 
πελάτη/αποδέκτη των υπηρεσιών τους και 
προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς ή 
ενεργούν για λογαριασμό τους, 
περιλαμβανομένων συνεργατών και 
διευθυντών στον ίδιο οργανισμό ή σε 
άλλους οργανισμούς με τους οποίους 
βρίσκεται σε επαφή ο καταγγέλλων στο 
πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων 
του, όταν συνιστώνται ή γίνονται ανεκτά 
τα αντίποινα από τον καταγγελλόμενο. Θα 
πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι 
αντιποίνων κατά του ίδιου του 
καταγγέλλοντος, αλλά και κατά της 
νομικής οντότητας την οποία εκπροσωπεί, 
όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών, ένταξη 
σε μαύρη λίστα ή μποϋκοτάζ επιχείρησης. 
Η προστασία έναντι αντιποίνων θα 
πρέπει επίσης να χορηγείται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που συνδέονται στενά 
με τον καταγγέλλοντα, ανεξάρτητα από 
τη φύση των δραστηριοτήτων και από το 
αν αμείβονται ή όχι. Στα έμμεσα αντίποινα 
περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες σε 
βάρος συγγενών του καταγγέλλοντος, που 
επίσης έχουν εργασιακή σχέση με τον 
εργοδότη του ή τον πελάτη/αποδέκτη 
υπηρεσιών του, και εκπροσώπων 
εργαζομένων οι οποίοι παρείχαν στήριξη 
στον καταγγέλλοντα.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η 
παραίτηση από δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που θεσπίζει η παρούσα 
οδηγία με συμβατικά μέσα. Οι νομικές ή 
συμβατικές υποχρεώσεις ατόμων, όπως οι
ρήτρες περί πίστεως σε συμβάσεις ή σε 
συμφωνίες τήρησης του απορρήτου/μη 
αποκάλυψης, δεν μπορεί να θεωρείται ότι 
αποκλείουν τη δυνατότητα καταγγελίας 
από εργαζομένους, την άρνηση παροχής 
προστασίας ή την επιβολή ποινών για την 
καταγγελία. Ταυτόχρονα, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
προστασία νομικών ή άλλων 
επαγγελματικών προνομίων που 
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

(69) Δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η 
παραίτηση από δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που θεσπίζει η παρούσα 
οδηγία με συμβατικά μέσα. Οι νομικές ή 
συμβατικές υποχρεώσεις ατόμων, όπως οι 
ρήτρες περί πίστεως σε συμβάσεις ή σε 
συμφωνίες τήρησης του απορρήτου/μη 
αποκάλυψης, δεν μπορεί να θεωρείται ότι 
αποκλείουν τη δυνατότητα καταγγελίας 
από εργαζομένους, την άρνηση παροχής 
προστασίας ή την επιβολή ποινών για την 
καταγγελία.Προκειμένου να διασφαλισθεί 
αποτελεσματική προστασία, ο 
καταγγέλλων δεν θα πρέπει να υπέχει 
ευθύνη για την καταγγελία βάσει 
νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής 
διάταξης, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων ποινικού χαρακτήρα.
Ταυτόχρονα, η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να επηρεάζει την προστασία 
νομικών ή άλλων επαγγελματικών 
προνομίων που προβλέπονται από το 
εθνικό δίκαιο.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 15 – παράγραφος 4).

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό την ενίσχυση της 
επιβολής του δικαίου και των πολιτικών 
της Ένωσης σε συγκεκριμένους τομείς, η 
παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστα κοινά 
πρότυπα για την προστασία των προσώπων 
που καταγγέλλουν τις ακόλουθες 
παράνομες δραστηριότητες ή κατάχρηση 
δικαίου:

1. Με σκοπό την ενίσχυση της 
επιβολής του δικαίου κατά την εφαρμογή 
πολιτικών της Ένωσης σε συγκεκριμένους 
τομείς, η παρούσα οδηγία καθορίζει 
ελάχιστα κοινά πρότυπα για την προστασία 
των προσώπων που καταγγέλλουν τις 
ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή 
κατάχρηση δικαίου:
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
πρόληψη και καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας·

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο viii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii) δημόσια υγεία· viii) δημόσια υγεία και δημόσια 
ασφάλεια·

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παραβάσεις σχετιζόμενες με την 
εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
αναφορικά με πράξεις που παραβιάζουν 
τους κανόνες για τη φορολογία των 
εταιρειών ή διακανονισμούς των οποίων 
σκοπός είναι η εξασφάλιση φορολογικού 
πλεονεκτήματος που ματαιώνει το 
αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

δ) παραβάσεις σχετιζόμενες με την 
εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 
αναφορικά με πράξεις που παραβιάζουν 
τους κανόνες για τη φορολογία των 
εταιρειών ή διακανονισμούς των οποίων 
σκοπός είναι η εξασφάλιση φορολογικού 
πλεονεκτήματος που ματαιώνει το 
αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών·

(Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)).
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) παραβιάσεις που πλήττουν τις 
κοινές αξίες της Ένωσης που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και 
τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις 
αρχές που ορίζονται στον Χάρτη.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)).

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν θα ήταν πλήρες εάν δεν συμπεριελάμβανε την 
προστασία όσων καταγγέλλουν πιθανές παραβιάσεις των κοινών αξιών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο 
παραβάσεις περιλαμβάνουν και τις 
παραβάσεις που μπορεί να διαπράξει μια 
νομική οντότητα του δημόσιου τομέα 
μέσω πράξεων πολιτικού χαρακτήρα.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)).

Αιτιολόγηση

Πράξεις πολιτικού χαρακτήρα που εγκρίνονται από δημόσιες οντότητες μπορεί να αποδειχθούν 
αντίθετες προς το δημόσιο συμφέρον και να συνιστούν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης. Η 
παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι, εάν καταγγέλλονται τέτοιες παραβάσεις, αυτοί που τις 
καταγγέλλουν δικαιούνται επίσης προστασίας δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν οι τομεακές πράξεις της 
Ένωσης που αναφέρονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος προβλέπουν ειδικούς 
κανόνες περί καταγγελίας παραβάσεων, 
εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με την προστασία των 
καταγγελλόντων τα οποία δεν ρυθμίζονται
στις εν λόγω τομεακές πράξεις της 
Ένωσης.

2. Όταν οι τομεακές πράξεις της 
Ένωσης που αναφέρονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος προβλέπουν ειδικούς 
κανόνες περί καταγγελίας παραβάσεων, 
εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με την προστασία των 
καταγγελλόντων τα οποία δεν ρυθμίζονται 
στις εν λόγω τομεακές πράξεις της 
Ένωσης. Η παρούσα παράγραφος 
εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου 
η προστασία που προβλέπεται στις 
τομεακές πράξεις είναι μεγαλύτερη από 
εκείνη που διασφαλίζεται από την 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν ειδικές διατάξεις για την 
προστασία της εθνικής ασφάλειας και 
άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών οι 
οποίες, για λόγους ασφαλείας, 
προστατεύονται έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Αντανακλώνται, στο κείμενο της οδηγίας, όσα εκφράζονται στην αιτιολογική σκέψη 21: «Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την προστασία της εθνικής ασφάλειας και άλλων 
διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες, για λόγους ασφαλείας, προστατεύονται έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης βάσει του ενωσιακού δικαίου ή νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος.»
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης σε καταγγέλλοντες των οποίων η 
εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη 
ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που 
πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση 
έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης σε καταγγέλλοντες των οποίων η 
εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη 
ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που 
πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση 
έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης, και σε καταγγέλλοντες των 
οποίων η εργασιακή σχέση έχει λήξει.

Αιτιολόγηση

Οι καταγγέλλοντες ενδέχεται να έχουν αντίποινα, οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα, ακόμη και 
μετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μ την επιφύλαξη των άρθρων 
22α, 22β και 22γ του κανονισμού αριθ. 31 
(ΕΟΚ), 11 (EKAE), η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται επίσης στους υπαλλήλους 
και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, οι οποίοι, κατά τη 
διάρκεια ή σε συνάρτηση με την άσκηση 
των καθηκόντων τους, παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με οιαδήποτε από 
τις παραβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)).

Αιτιολόγηση

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της ΕΕ και την ΕΚΑΕ που καταγγέλλουν παράνομες 
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δραστηριότητες καλύπτονται από τα άρθρα 22α-22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 
Οι εν λόγω διατάξεις, εντούτοις, ισχύουν μόνο για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και όχι για τα 
κράτη μέλη. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει την παροχή προστασίας από κάθε μορφή 
αντιποίνων προερχόμενων εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στα οποία ενδέχεται να 
υποβληθούν οι συγκεκριμένοι καταγγέλλοντες.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή 
παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι 
οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, 
αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον 
σκοπό των εφαρμοστέων κανόνων·

(3) «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή 
παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι 
οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, 
αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον 
σκοπό των εφαρμοστέων κανόνων, ή 
αποτελούν κίνδυνο ή δυνητικό κίνδυνο 
για το δημόσιο συμφέρον·

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «αντίποινα»: οποιαδήποτε 
απειλούμενη ή πραγματική πράξη ή 
παράλειψη η οποία είναι αποτέλεσμα 
εσωτερικής ή εξωτερικής καταγγελίας, 
συμβαίνει σε εργασιακό πλαίσιο και 
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
αδικαιολόγητη ζημία στον καταγγέλοντα·

(12) «αντίποινα»: οποιαδήποτε 
απειλούμενη ή πραγματική πράξη ή 
παράλειψη η οποία είναι αποτέλεσμα 
εσωτερικής, εξωτερικής καταγγελίας ή 
αποκάλυψης, και προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον 
καταγγέλοντα, στον εικαζόμενο 
καταγγέλλοντα, ή τα μέλη της οικογένειάς 
του, συγγενείς και διαμεσολαβητές·

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «μέτρο παρακολούθησης»: 
οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης 
καταγγελίας η οποία έχει υποβληθεί 
εσωτερικά ή εξωτερικά, με σκοπό την 
αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών 
που περιλαμβάνονται στην καταγγελία και, 
ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της 
καταγγελλόμενης παράβασης, 
περιλαμβανομένων μέτρων όπως 
εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, 
αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων και 
αρχειοθέτηση·

(13) «μέτρο παρακολούθησης»: 
οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης 
καταγγελίας η οποία έχει υποβληθεί 
εσωτερικά ή εξωτερικά, με σκοπό την 
αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών 
που περιλαμβάνονται στην καταγγελία και, 
ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της 
καταγγελλόμενης παράβασης, 
περιλαμβανομένων μέτρων όπως 
εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, 
αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων και 
αρχειοθέτηση, καθώς και κάθε άλλου 
σχετικού διορθωτικού μέτρου·

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «διαμεσολαβητής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που συμβάλλει στην 
καταγγελία ή συνδράμει το πρόσωπο που 
καταγγέλλει παραβάσεις στην υποβολή 
της.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι νομικές οντότητες του δημοσίου 
τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι οι εξής:

6. Στις νομικές οντότητες του 
δημοσίου τομέα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνονται, 
ειδικότερα, οι εξής:

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο δ) της πρότασης, το οποίο κάνει λόγο για άλλες οντότητες 
δημοσίου δικαίου, επιβεβαιώνει εμμέσως ότι ο κατάλογος των νομικών οντοτήτων του 
δημοσίου τομέα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν είναι 
εξαντλητικός. Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να αποσαφηνίσει τον μη εξαντλητικό 
χαρακτήρα του καταλόγου και προσαρμόζει αναλόγως την εισαγωγική φράση.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσωπικές συναντήσεις με το 
πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί 
αρμόδιο/-α για την παραλαβή 
καταγγελιών.

β) προσωπικές συναντήσεις με το 
πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί 
αρμόδιο/-α για την παραλαβή 
καταγγελιών, δεόντως καταγεγραμμένες 
σε πρακτικά και με τα πρακτικά να 
φέρουν ημερομηνία και υπογραφή του 
καταγγέλλοντος.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συγκροτούν ανεξάρτητους και 
αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους 
καταγγελίας, οι οποίοι είναι ασφαλείς και 
ταυτόχρονα εξασφαλίζουν 
εμπιστευτικότητα, για την παραλαβή και 
τη διαχείριση των πληροφοριών που 
παρέχουν οι καταγγέλλοντες·

α) συγκροτούν ανεξάρτητους και 
αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους 
καταγγελίας, οι οποίοι είναι ασφαλείς,
εξασφαλίζουν εμπιστευτικότητα και 
διασφαλίζουν ότι δεν αποκαλύπτεται η 
ταυτότητα του καταγγέλλοντος, για την 
παραλαβή και τη διαχείριση των 
πληροφοριών που παρέχουν οι 
καταγγέλλοντες·

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
μπορούν να ληφθούν κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα από τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 49
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά 
δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει 
την καταγγελία στην αρμόδια αρχή και ότι 
ο καταγγέλλων ενημερώνεται σχετικά.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά 
δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, την 
καταγγελία στην αρμόδια αρχή και ότι ο 
καταγγέλλων ενημερώνεται σχετικά χωρίς 
καθυστέρηση.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχεδιάζονται, οργανώνονται και 
λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει 
την πληρότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και 
εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της 
αρμόδιας αρχής·

β) σχεδιάζονται, οργανώνονται και 
λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει 
την πληρότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, 
παρέχει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και εμποδίζει την 
πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους 
υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής·

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωπική συνάντηση με 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής.

γ) προσωπική συνάντηση με 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής, δεόντως 
καταγεγραμμένη σε πρακτικά και με τα 
πρακτικά να φέρουν ημερομηνία και 
υπογραφή του καταγγέλλοντος.

Τροπολογία 52
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν μέλη του 
προσωπικού ειδικευμένα στον χειρισμό 
καταγγελιών. Τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού εκπαιδεύονται ειδικά για τον 
χειρισμό καταγγελιών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν μέλη του 
προσωπικού ειδικευμένα στον χειρισμό 
καταγγελιών, ενώ σέβονται παράλληλα 
την εμπιστευτικότητα των προσώπων 
που καταγγέλλουν παραβάσεις. Τα 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού 
εκπαιδεύονται ειδικά για τον χειρισμό 
καταγγελιών.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
καταγγέλλοντες δικαιούνται προστασία 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
καταγγέλλοντες ή/και οι ενδιάμεσοι
δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δήλωση η οποία αναφέρει ρητώς 
ότι τα πρόσωπα που θέτουν στη διάθεση 
της αρμόδιας αρχής πληροφορίες 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν 
θεωρείται ότι παραβιάζουν κάποιον 
περιορισμό στην αποκάλυψη 
πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει 
σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν 
τους αποδίδεται καμία απολύτως ευθύνη 
σε σχέση με την εν λόγω αποκάλυψη.

ζ) δήλωση η οποία αναφέρει ρητώς 
ότι τα πρόσωπα που θέτουν στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών και στο πλαίσιο 
των εσωτερικών διαύλων καταγγελίας
πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν θεωρείται ότι παραβιάζουν 
κάποιον περιορισμό στην αποκάλυψη 
πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει 
σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν 
τους αποδίδεται καμία απολύτως ευθύνη 
σε σχέση με την εν λόγω αποκάλυψη.
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Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι καταγγέλλοντες δικαιούνται 
προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν βάσιμους 
λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες που 
ανέφεραν ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της 
καταγγελίας και ότι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

1. Οι καταγγέλλοντες δικαιούνται 
προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν βάσιμους 
λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες που 
ανέφεραν ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της 
καταγγελίας και ότι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
ανεξαρτήτως του διαύλου καταγγελίας 
που επέλεξαν.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εύλογα δεν αναμενόταν να 
χρησιμοποιήσει ο καταγγέλλων 
εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας με 
βάση το αντικείμενο της καταγγελίας·

δ) εύλογα δεν αναμενόταν να 
χρησιμοποιήσει ο καταγγέλλων 
εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας με 
βάση το αντικείμενο της καταγγελίας και 
τη σοβαρότητα της παράβασης·

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το πρόσωπο που προέβη σε 
ανώνυμη καταγγελία, και του οποίου η 
ταυτότητα αποκαλύπτεται σε 
μεταγενέστερο στάδιο, απολαύει της 
προστασίας που προσφέρει η παρούσα 
οδηγία υπό τους ίδιους όρους με τον 
καταγγέλλοντα του οποίου η ταυτότητα 
ήταν γνωστή ήδη από τότε που έγινε για 
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πρώτη φορά η καταγγελία ή η δημόσια 
αποκάλυψη·

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) προδήλως αβάσιμες αγωγές που 
έχουν κινηθεί με στόχο τον σοβαρό 
εκφοβισμό των καταγγελλόντων.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 33).

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα πρόσωπα που υποβάλλουν 
εξωτερική καταγγελία σε αρμόδιες αρχές 
ή δημοσιοποιούν πληροφορίες σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία δεν θεωρείται ότι 
παραβιάζουν κανένα περιορισμό στην 
αποκάλυψη πληροφοριών, ο οποίος 
επιβάλλεται βάσει σύμβασης ή από 
οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική ή 
διοικητική διάταξη, και δεν φέρουν καμία 
απολύτως ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω 
αποκάλυψη.

4. Τα πρόσωπα που υποβάλλουν 
καταγγελία ή αποκαλύπτουν πληροφορίες 
για παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης 
που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν 
θεωρείται ότι παραβιάζουν κανένα 
περιορισμό στην αποκάλυψη 
πληροφοριών, ο οποίος επιβάλλεται βάσει 
σύμβασης ή από οποιαδήποτε νομοθετική, 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη, και δεν 
φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, 
περιλαμβανομένης της ευθύνης ποινικής 
φύσεως, σε σχέση με την εν λόγω 
αποκάλυψη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι όλες οι μορφές καταγγελίας, είτε εσωτερικές είτε 
εξωτερικές, συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο και ότι η απαλλαγή από την ευθύνη 
αναφέρεται κατά πρώτο λόγο στην ποινική ευθύνη.
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Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν οι νομικές διαδικασίες που 
κινούνται κατά των καταγγελλόντων 
αποτελούν σαφή συνέπεια των
καταγγελιών τους και υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν κινηθεί 
με επιπόλαιη, καταχρηστική ή κακόβουλη 
πρόθεση, το αρμόδιο δικαστήριο 
επιβάλλει κυρώσεις στον προσφεύγοντα 
για κατάχρηση της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της επιβολής ποινικών κυρώσεων.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Επίσης, η φήμη της οντότητας 
που αμφισβητείται από τον μάρτυρα 
δημοσίου συμφέροντος πρέπει να 
προστατεύεται σε όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας καταγγελίας, ώστε να 
αποφεύγονται οι μακροχρόνιες συνέπειες 
για την εν λόγω οντότητα από τυχόν 
ισχυρισμούς που θα αποδεικνύονταν 
ψευδείς.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εκτός από την παροχή νομικής 
βοήθειας στους καταγγέλλοντες σε 
ποινικές και διασυνοριακές αστικές 

8. Εκτός από την παροχή νομικής 
βοήθειας στους καταγγέλλοντες σε 
ποινικές και διασυνοριακές αστικές 
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διαδικασίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/1919 και την οδηγία 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου63, και σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν περαιτέρω μέτρα νομικής και
οικονομικής συνδρομής και στήριξης για 
τους καταγγέλλοντες στο πλαίσιο νομικών 
διαδικασιών.

διαδικασίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/1919 και την οδηγία 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου63, και σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν περαιτέρω μέτρα νομικής, 
οικονομικής και ψυχολογικής συνδρομής 
και στήριξης για τους καταγγέλλοντες στο 
πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

__________________ __________________

63 Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3).

63 Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3).

Αιτιολόγηση

Στη γνώμη της σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των μαρτύρων που ενεργούν προς το 
δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες επιχειρήσεων και δημόσιων 
οργανισμών (2016/2224 (INI)), η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είχε ήδη υπογραμμίσει 
τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που:

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, των 
ποινικών, οι οποίες εφαρμόζονται σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μία πιο ολοκληρωμένη διατύπωση.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ



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

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παραβαίνουν την υποχρέωση 
τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της 
ταυτότητας των καταγγελλόντων.

δ) παραβαίνουν την υποχρέωση 
τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της 
ταυτότητας των καταγγελλόντων ή 
λαμβάνουν μέτρα που αποκαλύπτουν ή 
αποβλέπουν στην αποκάλυψη της 
ταυτότητας των καταγγελλόντων σε 
περίπτωση ανώνυμης καταγγελίας.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β. Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) –
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας:

Β. Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) –
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη 
και καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας:

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ενότητα Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Α. Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) –
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας:

Α. Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) –
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πρόληψη 
και καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας:

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – ενότητα Α – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας:

2. Πρόληψη και καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας:
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