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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jak pokazały niedawne skandale takie jak LuxLeaks, WikiLeaks, dokumenty panamskie, 
Paradise Papers, Dieselgate itd., sygnaliści świadczą usługi o podstawowym znaczeniu dla 
całej społeczności. Odgrywają oni nieocenioną rolę dla ochrony interesu ogólnego, stanowią 
jedno z podstawowych źródeł informacji w walce z korupcją, nadużyciami finansowymi i
innymi działaniami niezgodnymi z prawem oraz wnoszą zdecydowany wkład w kulturę 
przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym. Na szczeblu UE skuteczna ochrona sygnalistów ma nie tylko kluczowe znaczenie 
dla zapewniania efektywności w obszarach polityki, których może dotyczyć ich działalność, 
ale także jest konieczna w celu spełnienia oczekiwań społecznych wynikających z tych 
skandali, a tym samym wzmocnienia zaufania obywateli do instytucji Unii Europejskiej. 
Początkowo faworyzując podejście sektorowe, w szczególności w obszarze usług 
finansowych, niedawno Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy, której zakres 
jest wyraźniej kompleksowy i która przewiduje ogólne przepisy w sprawie ochrony osób 
zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.

Sprawozdawca uważa, że to nowe podejście jest bardzo obiecujące, i sugeruje wprowadzenie 
poprawek do wniosku w celu wzmocnienia ram prawnych na potrzeby ochrony sygnalistów. 
W szczególności zaleca on, by zakres przedmiotowy wniosku obejmował naruszenia 
wspólnych wartości UE, o których mowa w art. 2 TUE, oraz naruszenia popełnione w ramach 
aktów politycznych. Proponuje także włączenie urzędników i innych pracowników UE i 
EWEA do grona osób kwalifikujących się do ochrony oraz przepisy w sprawie wzmocnienia 
roli prawa karnego we wdrażaniu zaproponowanej dyrektywy. Ponadto sprawozdawca 
sugeruje wzmocnioną ochronę w przypadku niepoważnych lub uciążliwych postępowań 
sądowych przeciwko sygnalistom.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając europejską konwencję 
praw człowieka, w szczególności jej art. 
10,

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Umocowanie 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 
11,

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Osoby pracujące dla danej 
organizacji lub utrzymujące z nią kontakt 
w związku ze swoją działalnością 
zawodową niejednokrotnie jako pierwsze 
dowiadują się o zagrożeniach lub 
szkodach dla interesu publicznego, do 
jakich dochodzi w tym kontekście. Dzięki 
sygnalizowaniu nieprawidłowości 
odgrywają one kluczową rolę w procesie 
ujawniania przypadków naruszenia prawa 
i zapobiegania takim przypadkom oraz 
w procesie ochrony dobrobytu 
społecznego. Potencjalni sygnaliści często 
niechętnie zgłaszają jednak swoje 
zastrzeżenia lub podejrzenia z obawy przed 
odwetem.

(1) Osoby pracujące dla danej 
organizacji lub utrzymujące z nią kontakt 
w związku ze swoją działalnością 
zawodową niejednokrotnie jako pierwsze 
dowiadują się o przypadkach działań 
niezgodnych z prawem lub nadużyć 
prawa, które mogą wystąpić w tym 
kontekście i stanowić zagrożenia lub 
szkodę dla interesu publicznego Dzięki 
sygnalizowaniu nieprawidłowości 
odgrywają one kluczową rolę w procesie 
ujawniania przypadków naruszenia prawa 
i zapobiegania takim przypadkom oraz 
w procesie ochrony dobrobytu 
społecznego, a także interesu publicznego. 
Potencjalni sygnaliści często niechętnie 
zgłaszają jednak swoje zastrzeżenia lub 
podejrzenia z obawy przed odwetem.

Uzasadnienie

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii zgłaszanie 
nieprawidłowości przez sygnalistów 

(2) Na poziomie Unii zgłaszanie i 
ujawnianie nieprawidłowości przez 
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stanowi jeden z elementów oddolnego 
egzekwowania prawa Unii: zgłoszenia 
dotyczące nieprawidłowości dostarczają 
informacji na potrzeby krajowych 
i unijnych systemów egzekwowania 
przepisów, zapewniając możliwość 
skutecznego wykrywania przypadków 
naruszenia prawa Unii, prowadzenia 
dochodzeń w sprawie tych naruszeń oraz 
ścigania ich sprawców.

sygnalistów stanowi jeden z elementów 
oddolnego egzekwowania prawa Unii: 
zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości 
dostarczają informacji na potrzeby 
krajowych i unijnych systemów 
egzekwowania przepisów, zapewniając 
możliwość skutecznego wykrywania 
przypadków naruszenia prawa Unii, 
prowadzenia dochodzeń w sprawie tych 
naruszeń oraz ścigania ich sprawców.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niektórych obszarach polityki 
przypadki naruszenia prawa Unii mogą 
poważnie zaszkodzić interesowi 
publicznemu, ponieważ mogą narazić 
dobrobyt społeczny na poważne ryzyko. 
Skoro w kwestii egzekwowania przepisów 
w tych obszarach stwierdzono braki, 
a sygnaliści są najlepiej usytuowani do 
tego, by ujawnić przypadki naruszenia 
prawa, należy usprawnić proces 
egzekwowania przepisów, zapewniając 
sygnalistom ochronę przed odwetem 
i ustanawiając skuteczne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości.

(3) W niektórych obszarach polityki 
przypadki naruszenia prawa Unii mogą 
zaszkodzić interesowi publicznemu, 
ponieważ mogą narazić dobrobyt 
społeczny na poważne ryzyko i podważyć 
zaufanie obywateli do działań Unii. Skoro 
w kwestii egzekwowania przepisów w tych 
obszarach stwierdzono braki, a sygnaliści 
są najlepiej usytuowani do tego, by 
ujawnić przypadki naruszenia prawa, 
należy usprawnić proces egzekwowania 
przepisów, zapewniając sygnalistom 
ochronę przed odwetem i ustanawiając 
skuteczne, poufne i bezpieczne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Tym samym wspólne normy 
minimalne zapewniające sygnalistom 
skuteczną ochronę powinny obowiązywać 
w odniesieniu do tych działań i tych 
obszarów polityki, w przypadku których (i) 
zachodzi konieczność poprawy 

(5) Tym samym wspólne minimalne 
standardy prawne zapewniające 
sygnalistom skuteczną ochronę powinny 
obowiązywać w odniesieniu do tych 
działań i tych obszarów polityki, w
przypadku których (i) zachodzi 
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egzekwowania prawa;  (ii) niski poziom 
zgłaszania wśród sygnalistów stanowi 
kluczowy czynnik wywierający wpływ na 
egzekwowanie prawa, a (iii) naruszenia 
przepisów prawa Unii poważnie szkodzą 
interesowi publicznemu.

konieczność poprawy egzekwowania 
prawa; (ii) niski poziom zgłaszania wśród 
sygnalistów stanowi kluczowy czynnik 
wywierający wpływ na egzekwowanie 
prawa, a (iii) naruszenia przepisów prawa 
Unii poważnie szkodzą interesowi 
publicznemu. Jednocześnie kluczowe jest 
zagwarantowanie dobrego imienia 
podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, w 
szczególności jeżeli przedmiotu zgłoszenia 
jeszcze nie udowodniono.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) (10) Gromadzenie dowodów 
dotyczących przestępstw przeciwko 
środowisku i przypadków podejmowania 
bezprawnych działań przeciwko ochronie 
środowiska, wykrywanie takich 
przestępstw i przypadków oraz ich 
zwalczanie stanowi wyzwanie, dlatego też 
działania prowadzone w tym obszarze 
muszą zostać wzmocnione, na co Komisja 
zwróciła uwagę w swoim komunikacie 
z dnia 18 stycznia 2018 r. pt. „Działania 
UE na rzecz poprawy przestrzegania prawa 
ochrony środowiska i zarządzania 
środowiskiem”40. Mimo że jak dotąd 
przepisy zapewniające sygnalistom 
ochronę przyjęto w tylko jednym 
sektorowym akcie prawnym dotyczącym 
ochrony środowiska41, wprowadzenie 
takiej ochrony wydaje się konieczne do 
zapewnienia skutecznego egzekwowania 
dorobku prawnego Unii w zakresie 
ochrony środowiska, którego naruszanie 
może poważnie zaszkodzić interesowi 
publicznemu i potencjalnie wywołać skutki 
uboczne, których zakres będzie wykraczał 
poza granice państw. Ma to również 
znaczenie w przypadkach, w których 
niebezpieczne produkty mogą potencjalnie 

(10) (10) Gromadzenie dowodów 
dotyczących przestępstw przeciwko 
środowisku i przypadków podejmowania 
bezprawnych działań przeciwko ochronie 
środowiska, wykrywanie takich 
przestępstw i przypadków oraz ich 
zwalczanie stanowi wyzwanie, dlatego też 
działania prowadzone w tym obszarze 
muszą zostać wzmocnione, na co Komisja 
zwróciła uwagę w swoim komunikacie 
z dnia 18 stycznia 2018 r. pt. „Działania 
UE na rzecz poprawy przestrzegania prawa 
ochrony środowiska i zarządzania 
środowiskiem”40. Mimo że jak dotąd 
przepisy zapewniające sygnalistom 
ochronę przyjęto w tylko jednym 
sektorowym akcie prawnym dotyczącym 
ochrony środowiska41, wprowadzenie 
takiej ochrony wydaje się konieczne do 
zapewnienia skutecznego egzekwowania 
dorobku prawnego Unii w zakresie 
ochrony środowiska, którego naruszanie 
może zaszkodzić interesowi publicznemu i
potencjalnie wywołać skutki uboczne, 
których zakres będzie wykraczał poza 
granice państw. Ma to również znaczenie 
w przypadkach, w których niebezpieczne 
produkty mogą potencjalnie wywrzeć 
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wywrzeć szkodliwy wpływ na środowisko. szkodliwy wpływ na środowisko.

_________________ _________________

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

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich (Dz.U. L 178, s. 66).

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich (Dz.U. L 178, s. 66).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ochrona prywatności i danych 
osobowych to kolejny obszar, w którym 
sygnaliści są najlepiej usytuowani do tego, 
aby ujawniać przypadki naruszenia prawa 
Unii mogące poważnie zaszkodzić 
interesowi publicznemu. Podobnie jest w 
przypadku naruszeń przepisów dyrektywy 
w sprawie bezpieczeństwa sieci i 
informacji45, w której wprowadzono 
wymóg zgłaszania incydentów 
(uwzględniając incydenty niewiążące się z 
naruszeniem danych osobowych), a także 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla 
podmiotów świadczących kluczowe usługi 
w wielu różnych sektorach (np. w sektorze 
energetycznym, sektorze ochrony zdrowia, 
sektorze transportu, sektorze bankowości 
itp.) oraz wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców 
kluczowych usług cyfrowych (np. usług 
przetwarzania w chmurze). Zgłaszanie 
przez sygnalistów nieprawidłowości w tej 
dziedzinie jest szczególnie wartościowe 
w kontekście zapobiegania incydentom 
związanym z bezpieczeństwem informacji, 
które mogłyby wywrzeć wpływ na 
kluczowe obszary działalności 
gospodarczej i społecznej oraz na
powszechnie wykorzystywane usługi 
cyfrowe. Zgłaszanie nieprawidłowości 

(14) Ochrona prywatności i danych 
osobowych to kolejny obszar, w którym 
sygnaliści są najlepiej usytuowani do tego, 
aby ujawniać przypadki naruszenia prawa 
Unii mogące zaszkodzić interesowi 
publicznemu. Podobnie jest w przypadku 
naruszeń przepisów dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa sieci i informacji45, w 
której wprowadzono wymóg zgłaszania 
incydentów (uwzględniając incydenty 
niewiążące się z naruszeniem danych 
osobowych), a także wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla podmiotów 
świadczących kluczowe usługi w wielu 
różnych sektorach (np. w sektorze 
energetycznym, sektorze ochrony zdrowia, 
sektorze transportu, sektorze bankowości 
itp.) oraz wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców 
kluczowych usług cyfrowych (np. usług 
przetwarzania w chmurze). Zgłaszanie 
przez sygnalistów nieprawidłowości w tej 
dziedzinie jest szczególnie wartościowe 
w kontekście zapobiegania incydentom 
związanym z bezpieczeństwem informacji, 
które mogłyby wywrzeć wpływ na 
kluczowe obszary działalności 
gospodarczej i społecznej oraz na 
powszechnie wykorzystywane usługi 
cyfrowe. Zgłaszanie nieprawidłowości 
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przez sygnalistów ułatwia zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług o kluczowym 
znaczeniu dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i dla dobrobytu 
społeczeństwa.

przez sygnalistów ułatwia zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług o kluczowym 
znaczeniu dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i dla dobrobytu 
społeczeństwa.

_________________ _________________

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 
2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii.

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 
2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ochrona interesów finansowych 
Unii, która wiąże się ze zwalczaniem 
nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich 
innych bezprawnych działań 
wywierających wpływ na wydatki Unii, 
pobieranie przychodów i funduszy przez 
Unię lub składniki majątku Unii, stanowi 
kluczowy obszar, w którym egzekwowanie 
prawa Unii wymaga usprawnienia. 
Wzmocnienie ochrony interesów 
finansowych Unii obejmuje również 
kwestie związane z wdrażaniem budżetu 
Unii przeznaczonego na wydatki 
ponoszone na podstawie Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej. Brak skutecznego 
egzekwowania przepisów w dziedzinie 
związanej z interesami finansowymi Unii, 
w tym w przypadkach dotyczących 
nadużyć finansowych i korupcji, do 
których dochodzi na szczeblu krajowym, 
skutkuje zmniejszeniem przychodów Unii 
i prowadzi do sprzeniewierzania funduszy 
UE, co może zakłócić inwestycje publiczne 
i wzrost gospodarczy oraz obniżyć 
zaufanie obywateli do działań 
podejmowanych przez UE. Ustanowienie 

(16) Ochrona interesów finansowych 
Unii, która wiąże się ze zwalczaniem 
nadużyć finansowych, korupcji, 
naruszania zobowiązań prawnych, 
nadużywania władzy i wszelkich innych 
bezprawnych działań wywierających 
wpływ na wydatki Unii, pobieranie 
przychodów i funduszy przez Unię lub 
składniki majątku Unii, stanowi kluczowy 
obszar, w którym egzekwowanie prawa 
Unii wymaga usprawnienia. Wzmocnienie 
ochrony interesów finansowych Unii 
obejmuje również kwestie związane 
z wdrażaniem budżetu Unii 
przeznaczonego na wydatki ponoszone na 
podstawie Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 
Brak skutecznego egzekwowania 
przepisów w dziedzinie związanej 
z interesami finansowymi Unii, w tym 
w przypadkach dotyczących nadużyć 
finansowych i korupcji, do których 
dochodzi na szczeblu krajowym, skutkuje 
zmniejszeniem przychodów Unii 
i prowadzi do sprzeniewierzania funduszy 
UE, co może zakłócić inwestycje publiczne 
i wzrost gospodarczy oraz obniżyć 
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mechanizmu ochrony sygnalistów jest 
niezbędne do usprawnienia wykrywania 
istotnych nadużyć finansowych 
i bezprawnych działań oraz zapobiegania 
tym nadużyciom i działaniom, a także do 
skuteczniejszego zniechęcania 
potencjalnych sprawców tych nadużyć 
i działań do ich podejmowania.

zaufanie obywateli do działań 
podejmowanych przez UE. Ustanowienie 
mechanizmu ochrony sygnalistów jest 
niezbędne do usprawnienia wykrywania 
istotnych nadużyć finansowych 
i bezprawnych działań oraz zapobiegania 
tym nadużyciom i działaniom, a także do 
skuteczniejszego zniechęcania 
potencjalnych sprawców tych nadużyć 
i działań do ich podejmowania.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niektóre akty Unii, 
w szczególności te dotyczące obszaru 
usług finansowych, takie jak 
rozporządzenie (UE) nr 596/2014 
w sprawie nadużyć na rynku49 i dyrektywa 
wykonawcza Komisji 2015/2392 przyjęta 
na podstawie tego rozporządzenia50, 
zawierają już szczegółowe przepisy 
dotyczące ochrony sygnalistów. Takie już 
obowiązujące przepisy Unii, w tym akty 
prawne wymienione w części II załącznika, 
powinny zostać uzupełnione przepisami 
niniejszej dyrektywy, aby zagwarantować 
ich pełną zgodność z przyjętymi normami 
minimalnymi przy jednoczesnym 
zachowaniu wszelkich przewidzianych 
w nich wymogów szczególnych 
dopasowanych do specyficznych 
uwarunkowań istniejących 
w poszczególnych sektorach. Ma to 
szczególne znaczenie dla ustalenia, które 
podmioty prawne prowadzące działalność 
w obszarze usług finansowych oraz
zapobiegania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu są obecnie 
zobowiązane do ustanowienia 
wewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości.

(18) Niektóre akty Unii, 
w szczególności te dotyczące obszaru 
usług finansowych, takie jak 
rozporządzenie (UE) nr 596/2014 
w sprawie nadużyć na rynku49 i dyrektywa 
wykonawcza Komisji 2015/2392 przyjęta 
na podstawie tego rozporządzenia50, 
zawierają już szczegółowe przepisy 
dotyczące ochrony sygnalistów. Takie już 
obowiązujące przepisy Unii, w tym akty 
prawne wymienione w części II załącznika, 
powinny zostać uzupełnione przepisami 
niniejszej dyrektywy, aby zagwarantować 
ich pełną zgodność z przyjętymi normami 
minimalnymi przy jednoczesnym 
zachowaniu wszelkich przewidzianych 
w nich wymogów szczególnych 
dopasowanych do specyficznych 
uwarunkowań istniejących 
w poszczególnych sektorach. Ma to 
szczególne znaczenie dla ustalenia, które 
podmioty prawne prowadzące działalność 
w obszarze usług finansowych,
zapobiegania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz walki z 
tymi zjawiskami są obecnie zobowiązane 
do ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości.

_________________ _________________
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49 Dz.U. L 173, s. 1. 49 Dz.U. L 173, s. 1.

50 Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 
2015/2392 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
w odniesieniu do zgłaszania właściwym 
organom rzeczywistych lub potencjalnych 
naruszeń tego rozporządzenia (Dz.U. L 
332, s. 126).

50 Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 
2015/2392 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
w odniesieniu do zgłaszania właściwym 
organom rzeczywistych lub potencjalnych 
naruszeń tego rozporządzenia (Dz.U. L 
332, s. 126).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu pełnego wykorzystania 
przepisów niniejszej dyrektywy należy 
umożliwić zgłaszanie działań, które nie są 
uznawane za nielegalne w sensie 
prawnym, lecz które mogłyby naruszać 
interes ogólny. Należy zatem wprowadzić 
przepis, zgodnie z którym osoba 
zgłaszająca takie działania byłaby
uprawniona do ochrony przewidzianej w 
niniejszej dyrektywie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Zakres przedmiotowy niniejszej 
dyrektywy nie byłby kompletny, gdyby nie 
obejmował ochrony osób zgłaszających 
naruszenia wspólnych wartości Unii, o 
których mowa w art. 2 TUE, lub praw, 
wolności i zasad ustanowionych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
(„karcie”).

(Zob. poprawkę do motywu 22 oraz poprawkę do art. 1 ust. 1 wprowadzającą lit. da) (nowa))



AD\1164532PL.docx 11/39 PE623.888v02-00

PL

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18c) Aby osiągnąć cele niniejszej 
dyrektywy, należy zdefiniować w 
największym możliwym zakresie działania 
niezgodne z prawem, które podlegają 
zgłoszeniu. W szczególności akty o 
charakterze politycznym przyjęte przez 
podmiot prawny w sektorze publicznym 
oraz stanowiące zagrożenie lub szkodę dla 
interesu publicznego mogą stanowić 
naruszenia prawa Unii. W związku z tym 
należy wprowadzić przepis, zgodnie z 
którym osoba zgłaszająca takie 
naruszenia byłaby uprawniona do 
korzystania z ochrony na podstawie 
niniejszej dyrektywy. 

(Zob. poprawkę do art. 1 wprowadzającą ust. 1a (nowy))

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Osoby przekazujące informacje na 
temat zagrożeń lub szkód dla interesu 
publicznego pozyskane w związku 
z wykonywaną przez nie działalnością 
zawodową korzystają z przysługującego im 
prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do 
wolności wypowiedzi zagwarantowane 
w art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („karta”) i prawo do 
wolności wyrażania opinii 
zagwarantowane w art. 10 europejskiej 
konwencji praw człowieka (EKPC) 
obejmuje wolność i pluralizm mediów.

(22) Osoby przekazujące informacje na 
temat zagrożeń lub szkód dla interesu 
publicznego pozyskane w związku 
z wykonywaną przez nie działalnością 
zawodową korzystają z przysługującego im 
prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do 
wolności wypowiedzi zagwarantowane 
w art. 11 karty i prawo do wolności 
wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) obejmuje wolność i pluralizm 
mediów.

(Zob. poprawka wprowadzająca motyw 18a)
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Uzasadnienie

Pełen tytuł karty został przywołany w motywie 18a (nowym).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby, które pozyskują zgłaszane 
przez siebie informacje w ramach swojej 
działalności zawodowej i narażają się tym 
samym na ryzyko odwetu w miejscu pracy 
(na przykład z uwagi na fakt, że 
dopuszczają się naruszenia obowiązku 
dochowania tajemnicy lub obowiązku 
lojalności wobec pracodawcy), wymagają 
szczególnej ochrony prawnej. Osobom tym 
należy zapewnić taką szczególną ochronę 
z uwagi na ich niestabilną sytuację 
ekonomiczną, co jest spowodowane 
faktem, że ich pozycja zawodowa de facto 
zależy od ich pracodawcy. W przypadkach, 
w których nie istnieje taka nierównowaga 
sił wynikająca ze stosunku pracy (np. 
w przypadku zwykłych skarg lub 
zgłaszania nieprawidłowości przez 
postronnych obywateli), zapewnienie 
ochrony przed odwetem nie jest konieczne.

(24) Osoby, które pozyskują zgłaszane 
przez siebie informacje w ramach swojej 
działalności zawodowej i narażają się tym 
samym na ryzyko odwetu w miejscu pracy 
(na przykład z uwagi na fakt, że 
dopuszczają się naruszenia obowiązku 
dochowania tajemnicy lub obowiązku 
lojalności wobec pracodawcy), wymagają 
szczególnej ochrony prawnej. Osobom tym 
należy zapewnić taką szczególną ochronę 
z uwagi na ich niestabilną sytuację 
ekonomiczną, co jest spowodowane 
faktem, że ich pozycja zawodowa zależy 
od ich pracodawcy. W przypadkach, 
w których nie istnieje taka nierównowaga 
sił wynikająca ze stosunku pracy (np. 
w przypadku zwykłych skarg lub 
zgłaszania nieprawidłowości przez 
postronnych obywateli), zapewnienie 
ochrony przed odwetem nie jest konieczne.

Uzasadnienie

Proponuje się bardziej odpowiednie brzmienie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ochrona ta powinna obejmować 
w pierwszej kolejności osoby o statusie 
„pracowników” w rozumieniu art. 45 

(26) Ochrona ta powinna obejmować w
pierwszej kolejności osoby o statusie 
„pracowników” w rozumieniu art. 45 
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TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej52, tj. 
osoby, które przez pewien czas wykonują 
na rzecz innej osoby i pod jej 
kierownictwem określone świadczenia 
w zamian za wynagrodzenie. Wspomniana 
ochrona powinna zatem obejmować 
również osoby zatrudnione na podstawie 
niestandardowych stosunków pracy, 
w tym osoby zatrudnione w niepełnym 
wymiarze czasu pracy i osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę na czas 
określony, a także osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę lub na 
podstawie stosunku pracy z agencją pracy 
tymczasowej, ponieważ w przypadku 
wszystkich tych stosunków standardowe 
środki ochrony przed nieuczciwym 
traktowaniem są często trudne do 
zastosowania.

TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej52, tj. 
osoby, które przez pewien czas wykonują 
na rzecz innej osoby i pod jej 
kierownictwem określone świadczenia w
zamian za wynagrodzenie. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału termin 
„pracownik” powinien być interpretowany 
szeroko i uwzględniać, na przykład, 
urzędników służby cywilnej. Wspomniana 
ochrona powinna zatem obejmować 
również osoby zatrudnione na podstawie 
innych stosunków pracy, w tym osoby 
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu 
pracy i osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, a także 
osoby zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę lub na podstawie stosunku pracy 
z agencją pracy tymczasowej, ponieważ 
w przypadku wszystkich tych stosunków 
standardowe środki ochrony przed 
nieuczciwym traktowaniem są często 
trudne do zastosowania.

_________________ _________________

52 Wyrok z dnia 3 lipca 1986 r., Lawrie-
Blum, sprawa 66/85; wyrok z dnia 14 
października 2010 r., Union Syndicale 
Solidaires Isère, sprawa C-428/09; wyrok 
z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-
229/14; wyrok z dnia 4 grudnia 2014 r., 
FNV Kunsten, sprawa C-413/13; oraz 
wyrok z dnia 17 listopada 2016 r., 
Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

52 Wyrok z dnia 3 lipca 1986 r., Lawrie-
Blum, sprawa 66/85; wyrok z dnia 14 
października 2010 r., Union Syndicale 
Solidaires Isère, sprawa C-428/09; wyrok 
z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-
229/14; wyrok z dnia 4 grudnia 2014 r., 
FNV Kunsten, sprawa C-413/13; oraz 
wyrok z dnia 17 listopada 2016 r., 
Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 
„pracownikami” w rozumieniu art. 45 
TFUE, mogą odgrywać kluczową rolę 
w ujawnianiu naruszeń prawa i mogą 

(27) Ochrona powinna również objąć 
osoby ułatwiające zgłaszanie naruszeń, 
takie jak pośrednicy i dziennikarze 
śledczy, które ujawniają możliwe lub 
dokonane naruszenia, a także inne 
kategorie osób fizycznych lub prawnych, 
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znaleźć się w trudnej sytuacji gospodarczej 
w kontekście swojej działalności 
zawodowej. Na przykład w dziedzinach 
takich jak bezpieczeństwo produktów 
dostawcy są znacznie bliżej źródła 
ewentualnych nieuczciwych i nielegalnych 
praktyk wytwarzania, przywozu lub 
dystrybucji niebezpiecznych produktów; 
podczas wdrażania funduszy unijnych 
osoby świadczące usługi doradcze są 
najlepiej usytuowane do zwracania uwagi 
na naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 
prowadzący działalność na własny 
rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 
usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.

które, mimo że nie są „pracownikami” w
rozumieniu art. 45 TFUE, mogą odgrywać 
kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń 
prawa i mogą znaleźć się w trudnej sytuacji 
gospodarczej w kontekście swojej pracy 
lub działalności społecznej czy politycznej. 
Na przykład w dziedzinach takich jak 
bezpieczeństwo produktów dostawcy są 
znacznie bliżej źródła ewentualnych 
nieuczciwych i nielegalnych praktyk 
wytwarzania, przywozu lub dystrybucji 
niebezpiecznych produktów; podczas 
wdrażania funduszy unijnych osoby 
świadczące usługi doradcze są najlepiej 
usytuowane do zwracania uwagi na 
naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 
prowadzący działalność na własny 
rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 
usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.



AD\1164532PL.docx 15/39 PE623.888v02-00

PL

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Ponadto należy zapewnić ochronę 
urzędnikom i innym pracownikom Unii 
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej, którzy podczas 
wykonywania obowiązków służbowych lub 
w związku z ich wykonywaniem zgłaszają 
naruszenia prawa Unii objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy. Takie osoby mogą 
utrzymywać kontakty zawodowe z 
podmiotami prawnymi w sektorze 
prywatnym i publicznym w jednym lub 
więcej niż jednym państwie członkowskim 
oraz mogą dzięki temu dowiadywać się o 
działaniach niezgodnych z prawem, a 
zgłoszenie tych działań może narazić te 
osoby na odwet, na przykład w formie 
zastraszania, napastowania lub 
nadszarpnięcia reputacji w danych 
państwach członkowskich. Jednocześnie
niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać 
art. 22a, 22b i 22c rozporządzenia nr 31 
(EWG), 11 (EWEA)1a.

__________________

1a Rozporządzenie Rady nr 31 (EWG), 
11 (EWEA) ustanawiające regulamin 
pracowniczy urzędników i warunki 
zatrudnienia innych pracowników 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (Dz.U. P 045 z 14.6.1962, s. 
1385).

(Zob. poprawkę do art. 2 wprowadzającą ust. 2a (nowy))

Uzasadnienie

Urzędnicy i inni pracownicy UE i EWEA, którzy zgłaszają działania niezgodne z prawem, 
podlegają przepisom art. 22a–22c regulaminu pracowniczego. Przepisy te mają jednak 
zastosowanie jedynie do instytucji Unii Europejskiej, a nie do państw członkowskich. 
Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie ochrony tych osób zgłaszających przed odwetem 
wymierzonym w nie spoza instytucji Unii Europejskiej.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Skuteczne wykrywanie poważnych 
zagrożeń dla interesu publicznego 
i zapobieganie tym zagrożeniom wymaga, 
aby zgłoszone informacje, które 
kwalifikują do ochrony, obejmowały nie 
tylko działania niezgodne z prawem, ale 
również nadużycia prawa, tj. działania lub 
zaniechania, które nie wydają się 
niezgodne z prawem w sensie formalnym, 
lecz są sprzeczne z przedmiotem lub celem 
prawa.

(29) Skuteczne wykrywanie zagrożeń 
dla interesu publicznego i zapobieganie 
tym zagrożeniom wymaga, aby zgłoszone 
informacje, które kwalifikują do ochrony, 
obejmowały nie tylko działania niezgodne 
z prawem, ale również nadużycia prawa, tj. 
działania lub zaniechania, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne z
przedmiotem lub celem prawa, bądź 
stanowią zagrożenie lub potencjalne 
zagrożenie interesu publicznego.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Skuteczna ochrona obejmuje biuro 
instrukcyjno-metodyczne udostępniające 
sygnalistom informacje o ich prawach, 
opcjach ujawniania informacji i 
odnośnych ograniczeniach, aby byli 
świadomi swoich praw i obowiązków.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 

(31) Odwet wyraża związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
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osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.

osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.

Uzasadnienie

Wykazanie „bliskiego” związku mogłoby okazać się zbyt trudne dla osoby zgłaszającej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sygnaliści są w szczególności 
ważnym źródłem dla dziennikarzy 
śledczych. Zapewnienie sygnalistom 
skutecznej ochrony przed odwetem 
zwiększa pewność prawa (potencjalnych) 
sygnalistów i tym samym zachęca do 
sygnalizowania nieprawidłowości również 
mediom oraz ułatwia takie działania. 
W tym kontekście ochrona sygnalistów 
jako źródeł dziennikarskich ma zasadnicze 
znaczenie dla „strażniczej” roli, jaką pełnią 
dziennikarze śledczy w demokratycznym 
społeczeństwie.

(33) Sygnaliści są w szczególności 
ważnym źródłem dla dziennikarzy 
śledczych. Zapewnienie sygnalistom 
skutecznej ochrony przed odwetem 
zwiększa pewność prawa (potencjalnych) 
sygnalistów i tym samym zachęca do 
sygnalizowania nieprawidłowości również 
mediom oraz ułatwia takie działania. 
W tym kontekście ochrona sygnalistów 
jako źródeł dziennikarskich ma zasadnicze 
znaczenie dla „strażniczej” roli, jaką pełnią 
dziennikarze śledczy w demokratycznym 
społeczeństwie. Ponadto sygnaliści i 
dziennikarze są często uwikłani w 
nieuzasadnione sprawy sądowe wytaczane 
przeciwko nim przez kancelarie prawne 
dopuszczające się zniesławiania lub 
wymuszania w celu zastraszenia osób 
zgłaszających i zmuszenia ich do 
kosztownej obrony prawnej. Takie 
praktyki należy zdecydowanie potępiać, a 
zatem należy je objąć zakresem niniejszej 
dyrektywy.

(Zob. poprawkę do art. 14 ust. 1 wprowadzającą lit. na) (nowa))
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zadaniem państw członkowskich 
jest określenie organów właściwych do 
przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
naruszeń objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz podejmowania 
odpowiednich działań następczych 
w związku z tymi zgłoszeniami. Mogą to 
być organy regulacyjne lub nadzorcze 
w odpowiednich dziedzinach, organy 
ścigania, organy antykorupcyjne 
i rzecznicy praw obywatelskich. Organy 
wyznaczone jako właściwe posiadają 
niezbędne zdolności i uprawnienia do 
oceny prawdziwości zarzutów zawartych 
w zgłoszeniu oraz do zaradzenia 
zgłoszonym naruszeniom, m.in. poprzez 
wszczęcie dochodzenia, ściganie sprawców 
lub podjęcie działań w celu odzyskania 
środków lub innych odpowiednich działań 
naprawczych zgodnie z przyznanymi 
uprawnieniami.

(34) Zadaniem państw członkowskich 
jest określenie organów właściwych do 
przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
naruszeń objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz podejmowania 
odpowiednich działań następczych 
w związku z tymi zgłoszeniami, a także 
gwarantujących maksymalny możliwy 
poziom niezależności i bezstronności. 
Mogą to być organy regulacyjne lub 
nadzorcze w odpowiednich dziedzinach, 
organy ścigania, organy antykorupcyjne 
i rzecznicy praw obywatelskich. Organy 
wyznaczone jako właściwe posiadają 
niezbędne zdolności i uprawnienia do 
oceny prawdziwości zarzutów zawartych 
w zgłoszeniu oraz do zaradzenia 
zgłoszonym naruszeniom, m.in. poprzez 
wszczęcie dochodzenia, ściganie sprawców 
lub podjęcie działań w celu odzyskania 
środków lub innych odpowiednich działań 
naprawczych zgodnie z przyznanymi 
uprawnieniami bądź zwrócenie się o tego 
rodzaju czynności. Pracownicy 
zatrudnieni w tych organach są 
wyspecjalizowani i odbyli odpowiednie 
szkolenia i kursy.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Ogólnie i we wszystkich sektorach 
działalności i podmiotach objętych 
niniejszą dyrektywą wykorzystywanie 
zewnętrznych i wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości należy 
precyzyjnie określić, aby uwzględnić 
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jak najwięcej sytuacji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Nie powinno się zakazywać 
anonimowego zgłaszania lub ujawniania 
informacji, będącego jednym z 
wykorzystywanych sposobów. Chociaż 
celem niniejszej dyrektywy nie jest 
uregulowanie tego rodzaju sposobów 
zgłaszania lub ujawniania informacji, to 
nie powinno się ich wykluczać z jej 
zakresu stosowania. Dlatego jeżeli osoba 
zgłaszająca chce zachować anonimowość, 
nie należy ujawniać jej tożsamości. Jeżeli 
jednak tożsamość zostanie ujawniona, 
osoba taka powinna kwalifikować się do 
ochrony przewidzianej w niniejszej 
dyrektywie i nadal powinno się 
gwarantować zachowanie poufności jej 
tożsamości.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Przestrzeganie zasad poufności w 
odniesieniu do osoby zgłaszającej i 
wszystkich osób, których dotyczy 
zgłoszenie, jest niezbędne do tego, by 
procedura zgłaszania nieprawidłowości 
była prowadzona jak najsprawniej, bez 
przeszkód i autocenzury. Ochrona danych 
osobowych jest zapisana w prawie Unii, a 
także w prawie krajowym, i musi być tym 
bardziej respektowana w przypadku 
zgłaszania nieprawidłowości.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić odpowiednie przechowywanie 
zapisów dotyczących wszystkich zgłoszeń 
naruszeń oraz możliwość wyszukania 
każdego zgłoszenia w ramach właściwego 
organu, a także, w stosownych 
przypadkach, możliwość wykorzystania 
informacji otrzymanych w drodze zgłoszeń 
jako dowodu w ramach działań związanych 
z egzekwowaniem prawa.

(57) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić odpowiednie przechowywanie 
zapisów dotyczących wszystkich zgłoszeń 
naruszeń oraz możliwość wyszukania 
każdego zgłoszenia w ramach właściwego 
organu, a także, w stosownych 
przypadkach, możliwość wykorzystania 
informacji otrzymanych w drodze zgłoszeń 
jako dowodu w ramach działań związanych 
z egzekwowaniem prawa, z 
poszanowaniem w miarę możliwości 
poufności osoby zgłaszającej.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Są też przypadki, gdy nie można 
byłoby racjonalnie oczekiwać, że 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości będą funkcjonować 
prawidłowo – na przykład wówczas, gdy 
osoby zgłaszające mają uzasadnione 
powody, aby sądzić, że doświadczą odwetu 
w związku ze zgłoszeniem, że ich poufność 
nie będzie chroniona, że osoba, na której 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność 
w kontekście związanym z pracą, 
uczestniczy w naruszeniu, że naruszenie to 
może zostać ukryte, że dowody mogą 
zostać ukryte lub zniszczone, że 
skuteczność działań dochodzeniowych 
prowadzonych przez właściwe organy 
może być zagrożona lub że konieczne jest 
podjęcie niecierpiących zwłoki działań (np. 
ze względu na bezpośrednie ryzyko 
poważnego lub szczególnego zagrożenia 
dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób 

(63) Są też przypadki, gdy nie można 
byłoby racjonalnie oczekiwać, że 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości będą funkcjonować 
prawidłowo – na przykład wówczas, gdy 
osoby zgłaszające mają uzasadnione 
powody, aby sądzić, że doświadczą odwetu 
w związku ze zgłoszeniem, że ich poufność 
nie będzie chroniona, że osoba, na której 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność 
w kontekście związanym z pracą, 
uczestniczy w naruszeniu, że naruszenie to 
może zostać ukryte, że dowody mogą 
zostać ukryte lub zniszczone, że 
skuteczność działań dochodzeniowych 
prowadzonych przez właściwe organy 
może być zagrożona lub że konieczne jest 
podjęcie niecierpiących zwłoki działań (np. 
ze względu na bezpośrednie ryzyko 
poważnego lub szczególnego zagrożenia 
dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób 
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lub środowiska). We wszystkich takich 
przypadkach osoby dokonujące zgłoszenia 
zewnętrznego do właściwego organu lub –
w stosownych przypadkach – organu lub 
jednostki organizacyjnej Unii podlegają 
ochronie. Ponadto ochronę przyznaje się 
również w przypadkach, gdy przepisy Unii 
umożliwiają osobie zgłaszającej 
bezpośrednie kierowanie zgłoszenia do 
właściwych organów krajowych lub 
organów lub jednostek organizacyjnych 
Unii, np. w związku z nadużyciami 
finansowymi na szkodę budżetu Unii, 
zapobieganiem praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz ich 
wykrywaniem lub w obszarze usług 
finansowych.

lub środowiska). We wszystkich takich 
przypadkach osoby dokonujące zgłoszenia 
zewnętrznego do właściwego organu lub –
w stosownych przypadkach – organu lub 
jednostki organizacyjnej Unii podlegają 
ochronie. Ponadto ochronę przyznaje się 
również w przypadkach, gdy przepisy Unii 
umożliwiają osobie zgłaszającej 
bezpośrednie kierowanie zgłoszenia do 
właściwych organów krajowych lub 
organów lub jednostek organizacyjnych 
Unii, np. w związku z nadużyciami 
finansowymi na szkodę budżetu Unii, 
zwalczaniem prania pieniędzy 
i finansowania terroryzmu oraz ich 
wykrywaniem lub w obszarze usług 
finansowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Osobom zgłaszającym należy 
zapewnić ochronę przed wszelkimi 
formami odwetu – zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego – ze 
strony pracodawcy lub 
klienta/usługobiorcy oraz osób pracujących 
dla niego lub występujących w jego 
imieniu, w tym współpracowników 
i kierowników w tej samej organizacji lub 
innych organizacjach, z którymi osoba 
zgłaszająca kontaktuje się w związku 
z prowadzoną działalnością zawodową, 
jeżeli osoba, której dotyczy zgłoszenie, 
zaleca lub toleruje stosowanie środków 
odwetowych. Należy zapewnić ochronę 
przed działaniami odwetowymi 
podejmowanymi wobec samej osoby 
zgłaszającej, ale także wobec podmiotu 
prawnego, który osoba ta reprezentuje, 
takimi jak odmowa świadczenia usług, 
wpisanie na czarną listę lub bojkotowanie 
działalności gospodarczej. Odwet pośredni 
obejmuje także działania podejmowane 

(65) Osobom zgłaszającym należy 
zapewnić ochronę przed wszelkimi 
formami odwetu – zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego – ze 
strony pracodawcy lub 
klienta/usługobiorcy oraz osób pracujących 
dla niego lub występujących w jego 
imieniu, w tym współpracowników 
i kierowników w tej samej organizacji lub 
innych organizacjach, z którymi osoba 
zgłaszająca kontaktuje się w związku 
z prowadzoną działalnością zawodową, 
jeżeli osoba, której dotyczy zgłoszenie, 
zaleca lub toleruje stosowanie środków 
odwetowych. Należy zapewnić ochronę 
przed działaniami odwetowymi 
podejmowanymi wobec samej osoby 
zgłaszającej, ale także wobec podmiotu 
prawnego, który osoba ta reprezentuje, 
takimi jak odmowa świadczenia usług, 
wpisanie na czarną listę lub bojkotowanie 
działalności gospodarczej. Ochronę przed 
działaniami odwetowymi należy również 
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wobec krewnych osoby zgłaszającej, 
którzy są również związani zawodowo 
z pracodawcą lub klientem/usługobiorcą tej 
osoby, oraz wobec przedstawicieli 
pracowników, którzy udzielili wsparcia 
osobie zgłaszającej.

przyznać osobom fizycznym lub prawnym 
ściśle powiązanym z osobą zgłaszającą, 
niezależnie od charakteru ich działalności 
oraz tego, czy otrzymują wynagrodzenie, 
czy też nie. Odwet pośredni obejmuje także 
działania podejmowane wobec krewnych 
osoby zgłaszającej, którzy są również 
związani zawodowo z pracodawcą lub 
klientem/usługobiorcą tej osoby, oraz 
wobec przedstawicieli pracowników, 
którzy udzielili wsparcia osobie 
zgłaszającej.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Nie dopuszcza się możliwości 
zrzeczenia się praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy w drodze umownej. Nie można 
powoływać się na zobowiązania prawne 
lub umowne osób fizycznych, takie jak 
klauzule lojalności w umowach lub umowy 
o poufności, w celu uniemożliwienia 
pracownikom zgłaszania naruszeń, 
odmówienia im ochrony lub ukarania ich 
za takie działania. Jednocześnie niniejsza 
dyrektywa powinna pozostawać bez 
uszczerbku dla poufności wymiany 
informacji między prawnikiem a klientem 
i poufności wymiany innych rodzajów 
informacji objętych tajemnicą zawodową 
przewidzianej w prawie krajowym.

(69) Nie dopuszcza się możliwości 
zrzeczenia się praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy w drodze umownej. Nie można 
powoływać się na zobowiązania prawne 
lub umowne osób fizycznych, takie jak 
klauzule lojalności w umowach lub umowy 
o poufności, w celu uniemożliwienia 
pracownikom zgłaszania naruszeń, 
odmówienia im ochrony lub ukarania ich 
za takie działania. Aby zapewnić skuteczną 
ochronę, osoba zgłaszająca nie powinna 
na podstawie żadnego przepisu 
ustawowego, wykonawczego lub 
administracyjnego ponosić 
odpowiedzialności za zgłaszanie, w tym 
odpowiedzialności mającej charakter 
sankcji karnej. Jednocześnie niniejsza 
dyrektywa powinna pozostawać bez 
uszczerbku dla poufności wymiany 
informacji między prawnikiem a klientem 
i poufności wymiany innych rodzajów 
informacji objętych tajemnicą zawodową 
przewidzianej w prawie krajowym.

(Zob. poprawka do art. 15 ust. 4)
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu poprawy egzekwowania 
prawa i polityki Unii w określonych 
obszarach w niniejszej dyrektywie 
ustanowiono wspólne minimalne normy 
ochrony osób zgłaszających następujące 
działania niezgodne z prawem lub 
przykłady nadużywania prawa:

1. W celu poprawy egzekwowania 
prawa podczas wdrażania polityki Unii 
w określonych obszarach w niniejszej 
dyrektywie ustanowiono wspólne 
minimalne normy ochrony osób 
zgłaszających następujące działania 
niezgodne z prawem lub przykłady 
nadużywania prawa:

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) usługi finansowe, zapobieganie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu;

(ii) usługi finansowe, zapobieganie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu oraz walka z tymi zjawiskami;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) zdrowie publiczne; (viii) zdrowie publiczne i bezpieczeństwo 
publiczne;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) naruszenia dotyczące rynku 
wewnętrznego, o których mowa w art. 26 

d) naruszenia dotyczące rynku 
wewnętrznego, o których mowa w art. 26 
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ust. 2 TFUE, w odniesieniu do działań, 
które naruszają przepisy dotyczące podatku 
od osób prawnych, lub ustaleń mających na 
celu uzyskanie korzyści podatkowej 
sprzecznej z przedmiotem lub celem 
obowiązujących przepisów dotyczących 
podatku od osób prawnych.

ust. 2 TFUE, w odniesieniu do działań, 
które naruszają przepisy dotyczące podatku 
od osób prawnych, lub ustaleń mających na 
celu uzyskanie korzyści podatkowej 
sprzecznej z przedmiotem lub celem 
obowiązujących przepisów dotyczących 
podatku od osób prawnych;

(Zob. poprawkę do art. 1 ust. 1 wprowadzającą lit. da) (nowa))

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) naruszenia dotyczące wspólnych 
wartości Unii, o których mowa w art. 2 
TUE, oraz praw, wolności i zasad 
ustanowionych w karcie.

(Zob. poprawkę wprowadzającą motyw 18a (nowy))

Uzasadnienie

Zakres przedmiotowej dyrektywy nie byłby kompletny, gdyby nie obejmował ochrony osób 
zgłaszających możliwe naruszenia wspólnych wartości i praw podstawowych UE.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Naruszenia, o których mowa w 
niniejszym artykule, obejmują naruszenia, 
które podmiot prawny w sektorze 
publicznym może popełnić w drodze aktów 
o charakterze politycznym.

(Zob. poprawkę wprowadzającą motyw 18b (nowy))
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Uzasadnienie

Akty o charakterze politycznym przyjmowane przez podmioty publiczne mogą okazać się 
sprzeczne z interesem publicznym i stanowić naruszenia prawa Unii. Celem poprawki jest 
wyjaśnienie, że jeśli zgłaszane są takie naruszenia, osoba zgłaszająca również jest objęta 
ochroną na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w sektorowych aktach Unii 
wymienionych w części 2 załącznika 
ustanowiono przepisy szczegółowe 
dotyczące zgłaszania naruszeń, przepisy te 
mają zastosowanie. Przepisy niniejszej 
dyrektywy mają zastosowanie do 
wszystkich kwestii związanych z ochroną 
osób zgłaszających, których nie 
uregulowano w tych sektorowych aktach 
Unii.

2. Jeżeli w sektorowych aktach Unii 
wymienionych w części 2 załącznika 
ustanowiono przepisy szczegółowe 
dotyczące zgłaszania naruszeń, przepisy te 
mają zastosowanie. Przepisy niniejszej 
dyrektywy mają zastosowanie do 
wszystkich kwestii związanych z ochroną 
osób zgłaszających, których nie 
uregulowano w tych sektorowych aktach 
Unii. Niniejszy ustęp ma zastosowanie 
wyłącznie w przypadkach, gdy poziom 
ochrony przewidziany w aktach 
sektorowych jest wyższy niż poziom 
ochrony gwarantowany na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dysponują 
przepisami szczególnymi o ochronie 
informacji niejawnych istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa narodowego 
i innych informacji niejawnych, które –
zgodnie z prawem Unii lub przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi obowiązującymi 
w danym państwie członkowskim – muszą 
być chronione przed nieuprawnionym 
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dostępem ze względów bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest ujęcie w tekście dyrektywy zapisu z motywu 21: „Niniejsza dyrektywa 
powinna pozostawać bez uszczerbku dla ochrony informacji niejawnych istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa narodowego i innych informacji niejawnych, które – zgodnie 
z prawem Unii lub przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi 
obowiązującymi w danym państwie członkowskim – muszą być chronione przed 
nieuprawnionym dostępem ze względów bezpieczeństwa”.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy – a 
także do osób zgłaszających, których 
stosunek pracy ustał.

Uzasadnienie

Osoby zgłaszające mogłyby być przedmiotem odwetu, o charakterze ekonomicznym lub 
innym, również po ustaniu ich stosunku pracy.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie naruszając przepisów art. 22a, 
22b i 22c rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 
(EWEA), niniejsza dyrektywa ma także 
zastosowanie do urzędników i innych 
pracowników Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
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Atomowej, którzy podczas wykonywania 
obowiązków służbowych lub w związku z 
ich wykonywaniem zgłaszają informacje 
dotyczące naruszeń, o których mowa w 
art. 1.

(Zob. poprawkę wprowadzającą motyw 28a (nowy))

Uzasadnienie

Urzędnicy i inni pracownicy UE i EWEA, którzy zgłaszają działania niezgodne z prawem, 
podlegają przepisom art. 22a–22c regulaminu pracowniczego. Przepisy te mają jednak 
zastosowanie jedynie do instytucji Unii Europejskiej, a nie do państw członkowskich. 
Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie ochrony tych osób zgłaszających przed odwetem 
wymierzonym w nie spoza instytucji Unii Europejskiej.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne z
przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów lub stanowią zagrożenie lub 
potencjalne zagrożenie dla interesu 
publicznego;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „odwet” oznacza wszelką groźbę 
działania lub zaniechania wywołaną przez 
zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne, 
które ma miejsce w kontekście związanym 
z pracą i powoduje lub może spowodować 
nieuzasadnioną szkodę dla osoby 
zgłaszającej, lub wszelkie faktyczne 

12) „odwet” oznacza wszelką groźbę 
działania bądź zaniechania lub faktyczne 
działanie bądź zaniechanie, wywołane
przez zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie
zewnętrzne lub ujawnienie informacji, 
powodujące lub mogące spowodować 
nieuzasadnioną szkodę dla osoby 
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podjęcie tego rodzaju działania; zgłaszającej, osoby podejrzewanej o 
dokonanie zgłoszenia lub członków ich 
rodziny, krewnych i osób ułatwiających 
zgłaszanie;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „działania następcze” oznaczają 
wszelkie działania podjęte przez odbiorcę 
zgłoszenia wewnętrznego lub 
zewnętrznego w celu oceny prawdziwości 
zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, 
w stosownych przypadkach, w celu 
zaradzenia zgłoszonemu naruszeniu, w tym 
takie działania, jak wewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające, dochodzenie, 
ściganie przestępstw, działania 
podejmowane w celu odzyskania środków 
i zakończenie postępowania;

13) „działania następcze” oznaczają 
wszelkie działania podjęte przez odbiorcę 
zgłoszenia wewnętrznego lub 
zewnętrznego w celu oceny prawdziwości 
zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w
stosownych przypadkach, w celu 
zaradzenia zgłoszonemu naruszeniu, w tym 
takie działania, jak wewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające, dochodzenie, 
ściganie przestępstw, działania 
podejmowane w celu odzyskania środków i
zakończenie postępowania oraz wszelkie 
inne właściwe środki naprawcze;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) „osoba pośrednicząca” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która 
przyczynia się do zgłoszenia lub pomaga 
osobie zgłaszającej przypadki naruszenia 
prawa przy dokonywaniu zgłoszenia;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do podmiotów prawnych 
w sektorze publicznym, o których mowa 
w ust. 1, należą:

6. Do podmiotów prawnych 
w sektorze publicznym, o których mowa 
w ust. 1, należą w szczególności:

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 6 lit. d) wniosku, w którym jest mowa o „innych podmiotach podlegających prawu 
publicznemu”, potwierdza w sposób dorozumiany, że wykaz podmiotów prawnych w sektorze 
publicznym objętych zakresem przedmiotowej dyrektywy nie jest wyczerpujący. Celem 
poprawki jest wyjaśnienie, że wykaz ma niewyczerpujący charakter, i odpowiednie 
dostosowanie wprowadzenia.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osobiste spotkania z osobą lub 
przedstawicielem wydziału wyznaczonymi 
do przyjmowania zgłoszeń.

b) osobiste spotkania z osobą lub 
przedstawicielem wydziału wyznaczonymi 
do przyjmowania zgłoszeń, odpowiednio 
zaprotokołowane i opatrzone datą 
zgłoszenia oraz podpisem osoby 
zgłaszającej.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowiły niezależne 
i autonomiczne zewnętrzne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości, które będą 
bezpieczne i zapewnią poufność 
przekazywanych informacji, w celu 
przyjmowania i przetwarzania informacji 
przekazywanych przez osobę zgłaszającą;

a) ustanowiły niezależne i
autonomiczne zewnętrzne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości, które będą 
bezpieczne, zapewnią poufność 
przekazywanych informacji oraz 
umożliwią utajnienie tożsamości osoby 
zgłaszającej, w celu przyjmowania i
przetwarzania informacji przekazywanych 
przez osobę zgłaszającą;
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by organy krajowe miały 
możliwość podejmowania odpowiednich 
działań naprawczych.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby każdy organ, który otrzymał 
zgłoszenie, ale nie jest właściwy do 
podjęcia działań w związku ze zgłoszonym 
naruszeniem, przekazał je właściwemu 
organowi, oraz zapewniają, aby osoba 
zgłaszająca została o tym poinformowana.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby każdy organ, który otrzymał 
zgłoszenie, ale nie jest właściwy do 
podjęcia działań w związku ze zgłoszonym 
naruszeniem, przekazał je w rozsądnym 
terminie właściwemu organowi, oraz 
zapewniają, aby osoba zgłaszająca została 
o tym niezwłocznie poinformowana.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostały zaprojektowane 
i ustanowione oraz są obsługiwane 
w sposób zapewniający kompletność, 
integralność i poufność informacji oraz 
uniemożliwiający uzyskanie dostępu 
nieupoważnionym członkom personelu 
właściwego organu;

b) zostały zaprojektowane 
i ustanowione oraz są obsługiwane 
w sposób zapewniający kompletność, 
integralność i poufność informacji, 
oferujący odpowiedni poziom 
cyberbezpieczeństwa oraz 
uniemożliwiający uzyskanie dostępu 
nieupoważnionym członkom personelu 
właściwego organu;

Poprawka 51
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osobiste spotkanie z wyznaczonymi 
członkami personelu właściwego organu.

c) osobiste spotkanie z wyznaczonymi 
członkami personelu właściwego organu, 
odpowiednio zaprotokołowane i opatrzone 
datą zgłoszenia oraz podpisem osoby 
zgłaszającej.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
zatrudniały członków personelu 
odpowiedzialnych za rozpatrywanie 
zgłoszeń. Wyznaczeni członkowie 
personelu przechodzą specjalne szkolenie 
z zakresu rozpatrywania zgłoszeń.

1. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby właściwe organy 
zatrudniały członków personelu 
odpowiedzialnych za rozpatrywanie 
zgłoszeń przy poszanowaniu poufności 
tożsamości osób zgłaszających 
naruszenia. Wyznaczeni członkowie 
personelu przechodzą specjalne szkolenie 
z zakresu rozpatrywania zgłoszeń.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki, które osoby zgłaszające 
muszą spełnić, aby mogły zostać objęte 
ochroną na mocy niniejszej dyrektywy;

a) warunki, które osoby zgłaszające 
lub osoby pośredniczące muszą spełnić, 
aby mogły zostać objęte ochroną na mocy 
niniejszej dyrektywy;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit 1 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oświadczenie, w którym wyraźnie 
wyjaśnia się, że osoby udostępniające 
informacje właściwemu organowi zgodnie 
z niniejszą dyrektywą nie zostaną uznane 
za naruszające jakiekolwiek ograniczenia 
w zakresie ujawniania informacji 
wynikające z postanowień umownych lub 
jakiegokolwiek przepisu ustawowego, 
wykonawczego lub administracyjnego i że 
nie zostaną pociągnięte do jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w związku z takim 
ujawnieniem.

g) oświadczenie, w którym wyraźnie 
wyjaśnia się, że osoby udostępniające 
informacje właściwym organom i w 
ramach wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z
niniejszą dyrektywą nie zostaną uznane za 
naruszające jakiekolwiek ograniczenia w
zakresie ujawniania informacji wynikające 
z postanowień umownych lub 
jakiegokolwiek przepisu ustawowego, 
wykonawczego lub administracyjnego i że 
nie zostaną pociągnięte do jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w związku z takim 
ujawnieniem.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba zgłaszająca kwalifikuje się 
do objęcia ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy, o ile ma uzasadnione podstawy 
do tego, by przypuszczać, że informacje 
zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe 
w chwili jego dokonywania oraz że 
informacje te są objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy.

1. Osoba zgłaszająca kwalifikuje się 
do objęcia ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy, o ile ma uzasadnione podstawy 
do tego, by przypuszczać, że informacje 
zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe w
chwili jego dokonywania oraz że 
informacje te są objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
niezależnie od wybranego kanału 
zgłoszenia nieprawidłowości.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w świetle przedmiotu zgłoszenia 
nie można było racjonalnie oczekiwać, że 
będzie korzystała z wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości;

d) w świetle przedmiotu zgłoszenia i 
wagi naruszenia nie można było 
racjonalnie oczekiwać, że będzie 
korzystała z wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości;
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Osoba dokonująca anonimowego 
zgłoszenia, której tożsamość została 
ujawniona na późniejszym etapie, korzysta 
z ochrony oferowanej na mocy niniejszej 
dyrektywy na takich samych warunkach, 
jak osoba zgłaszająca, której tożsamość 
była znana w chwili dokonywania 
zgłoszenia lub publicznego ujawnienia.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit 1 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) całkowicie nieuzasadnionych 
spraw sądowych wytaczanych w celu 
poważnego zastraszenia osób 
zgłaszających.

(Zob. poprawkę do motywu 33)

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Uznaje się, że osoby dokonujące 
zgłoszeń zewnętrznych do właściwych 
organów lub podające informacje do 
wiadomości publicznej zgodnie z niniejszą 
dyrektywą nie naruszyły żadnych 
ograniczeń w zakresie ujawniania 
informacji wynikających z postanowień 
umownych ani jakiegokolwiek przepisu 

4. Uznaje się, że osoby dokonujące 
zgłoszeń lub ujawniające informacje na 
temat naruszeń prawa Unii szkodzących 
interesowi publicznemu zgodnie 
z niniejszą dyrektywą nie naruszyły 
żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania 
informacji wynikających z postanowień 
umownych ani jakiegokolwiek przepisu 
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ustawowego, wykonawczego lub 
administracyjnego oraz że nie mogą zostać 
pociągnięte do jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w związku z takim 
ujawnieniem informacji.

ustawowego, wykonawczego lub 
administracyjnego oraz że nie mogą zostać 
pociągnięte do jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, w tym 
odpowiedzialności mającej charakter 
sankcji karnej, w związku z takim 
ujawnieniem informacji.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że przedmiotowym ustępem objęte są zgłoszenia w każdej 
formie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, oraz że wyłączenie z odpowiedzialności odnosi 
się przede wszystkim do odpowiedzialności karnej.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli postępowanie sądowe 
wszczęte przeciwko osobom zgłaszającym 
stanowi wyraźną konsekwencję zgłoszenia 
oraz istnieją wystarczające dowody 
potwierdzające, że zostało wszczęte w 
sposób niepoważny,  stanowiący 
nadużycie lub w złym zamiarze, właściwy 
sąd nakłada na skarżącego sankcję za 
nadużycie proceduralne, w tym w 
odpowiednich przypadkach przez 
nałożenie sankcji karnych.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Podobnie dobre imię podmiotu, 
którego dotyczą informacje przekazane 
przez osobę zgłaszającą, musi podlegać 
ochronie przez cały czas trwania 
procedury zgłaszania nieprawidłowości, 
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aby uniknąć sytuacji, w której zarzuty 
ostatecznie uznane za fałszywe miałyby 
trwałe skutki dla tego przedsiębiorstwa.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Oprócz udzielania pomocy prawnej 
osobom zgłaszającym w postępowaniach 
karnych i transgranicznych 
postępowaniach cywilnych zgodnie 
z dyrektywą (UE) 2016/1919 i dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/52/WE63 oraz zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskie mogą 
przewidzieć dalsze środki pomocy prawnej 
i finansowej oraz wsparcie na rzecz osób 
zgłaszających w toku postępowania 
sądowego.

8. Oprócz udzielania pomocy prawnej 
osobom zgłaszającym w postępowaniach 
karnych i transgranicznych 
postępowaniach cywilnych zgodnie 
z dyrektywą (UE) 2016/1919 i dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/52/WE63 oraz zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskie mogą 
przewidzieć dalsze środki pomocy 
prawnej, finansowej i psychologicznej oraz 
wsparcie na rzecz osób zgłaszających 
w toku postępowania sądowego.

__________________ __________________

63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie niektórych aspektów mediacji 
w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3).

63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie niektórych aspektów mediacji 
w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3).

Uzasadnienie

W opinii w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie 
publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i 
organy publiczne (2016/2224(INI)) Komisja Spraw Konstytucyjnych podkreśliła już znaczenie 
wsparcia psychologicznego dla sygnalistów.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 1. Państwa członkowskie ustanawiają 
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skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary stosowane wobec osób fizycznych lub 
prawnych, które:

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje, w tym w odpowiednich 
przypadkach mające charakter sankcji 
karnych, stosowane wobec osób 
fizycznych lub prawnych, które:

Uzasadnienie

Proponuje się bardziej kompleksowe brzmienie.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dopuszczają się naruszeń 
obowiązku utrzymania w tajemnicy 
tożsamości osób zgłaszających.

d) dopuszczają się naruszeń 
obowiązku utrzymania w tajemnicy 
tożsamości osób zgłaszających lub, w 
przypadku zgłoszenia anonimowego, 
podejmują działania mające na celu 
ujawnienie lub usiłowanie ujawnienia 
tożsamości osoby zgłaszającej;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – część B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B Art. 1 lit. a) ppkt (ii) – usługi 
finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu

B Art. 1 lit. a) ppkt (ii) – usługi 
finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz walka z 
tymi zjawiskami

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część II – część A – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A Art. 1 lit. a) ppkt (ii) – usługi A Art. 1 lit. a) ppkt (ii) – usługi 
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finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu

finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz walka z 
tymi zjawiskami

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część II – litera A – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu:

2. Zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz walka z 
tymi zjawiskami:
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