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KRATKO OBRAZLOŽENJE

Zviždači su posljednjih godina imali glavnu ulogu u otkrivanju gotovo svih velikih skandala. 
Zahvaljujući njihovim odvažnim prijavama i radu istraživačkog novinarstva javnost je 
doznala za prijevare golemih razmjera na štetu poreznih obveznika i potrošača, za kršenja 
građanskih prava te prijetnje za zdravlje i život milijuna ljudi.  Nažalost, umjesto da ih 
zajednica u čijem su interesu djelovali prizna i zaštiti, u nekim su se zemljama oni našli na 
optuženičkoj klupi, a ne utjecajni kriminalci koje su prijavili. U drugim su slučajevima zbog 
proturječnosti i rupa u zakonu bili prisiljeni na duge i složene bitke na sudu. 

Uzimajući u obzir nedavne skandale, novom direktivom EU-a koju je predložila Komisija 
nastoji se zajamčiti odgovarajuća zaštita zviždača u cijeloj Europskoj uniji s pomoću snažnog 
i jasnog zajedničkog zakonodavnog okvira. 

Kako bi se to postiglo, potrebno je utvrditi pravne osnove, načela i prioritete kojima se može i 
mora voditi djelovanje Komisije. Zašto je potreban europski okvir za zakone o zaštiti 
zviždača?

Poznato je da su u mnogim slučajevima zviždači otkrili prijevare na štetu Unije, čime su se 
izbjegle velike isplate javnog novca i narušavanja tržišta.  Međutim, financijski interes ne 
može biti jedina motivacija. To vrijedi i za zviždače i novinare.  Nitko od njih nije riskirao 
karijeru ili se izložio osvetama i prijetnjama, a u nekim slučajevima i riskirao život, da bi 
uštedio novac proračunu Unije. 

Riječ je o drugim vrijednostima. U tom kao i u drugim slučajevima pomoć su nam pružili 
sudovi Europske unije. U svojim presudama u predmetima koji se odnose na zviždače 
Europski sud za ljudska prava upućuje na slobodu informiranja zajamčenu člankom 10. 
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kojom se štiti sloboda 
„primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja tijela javne vlasti i bez obzira na 
granice”. Međutim, to je smo marginalno prisutno u Prijedlogu direktive koji je izradila 
Komisija.

S druge strane, ako se želi zadržati središnja važnost temeljnog prava na informiranje, to 
podrazumijeva ljestvicu vrijednosti i prioriteta koje građani mogu neposredno uočiti. Na 
samom vrhu te ljestvice je zaštita javnog interesa, a to je načelo koje potiče zviždače i 
novinare na djelovanje, zbog čega njihov rad zaslužuje najveću moguću zaštitu.  Stoga nema 
puno smisla zaštitu ograničiti samo na radno mjesto, kao da se rizici i prijetnje koji su jednako 
ozbiljni, ako ne i ozbiljniji, ne mogu dogoditi i izvan tog okvira. Još manje smisla ima na 
temelju niza vrlo upitnih kriterija određivati koji zviždači i osobe koje šire informacije 
zaslužuju veću ili manju zaštitu. U skladu s Prijedlogom Komisije dobar zviždač trebao bi 
najprije obavijestiti svoje poduzeće, zatim institucionalna nadzorna tijela, i tek na kraju, kao 
posljednje rješenje, ako nijedan od tih načina ne uspije, obratiti se javnosti. Čini se da je to 
sustav koji je, umjesto zaštite zviždača, siguran način da se zviždači obeshrabre.  Izvjestitelj je 
nastojao zajamčiti temeljno pravo na informiranje osiguravanjem sveobuhvatnije zaštite 
zviždača i uklanjanjem prepreka koje sprečavaju otkrivanja. 
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AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u 
obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(-1) Zviždanje jamči slobodu 
izražavanja i informiranja, što je jedna od 
temeljnih vrijednosti Europske unije 
ugrađena u Povelju Europske unije o 
temeljnim pravima; zviždači često 
preuzimaju velike osobne rizike, a zbog 
nedostatka učinkovite zaštite potencijalni 
zviždači mogu se bojati prijaviti ono što ih 
zabrinjava ili na što sumnjaju, i to zbog 
straha od nepoštenog postupanja, 
uključujući osvetu, diskriminaciju ili 
stavljanje u nepovoljan položaj, čime se 
naposljetku smanjuje vjerojatnost za 
otkrivanje i kažnjavanje prijestupa.

Amandman 2

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Osobe koje rade za neku 
organizaciju ili su s njom u kontaktu zbog 
aktivnosti povezanih s poslom često prve 
saznaju za prijetnje ili štetu javnom 
interesu koji nastaju u tom kontekstu. One 
zbog „zviždanja” imaju ključnu ulogu u 
otkrivanju i sprječavanju povreda zakona i 
u zaštiti dobrobiti društva. Međutim, 
potencijalni zviždači često se zbog straha 
od osvete boje prijaviti ono što ih 
zabrinjava ili na što sumnjaju.

(1) Osobe koje rade za neku 
organizaciju ili su s njom u kontaktu zbog 
aktivnosti povezanih s poslom često prve 
saznaju za prijetnje ili štetu javnom 
interesu koji nastaju u tom kontekstu. One 
zbog „zviždanja” imaju ključnu ulogu u 
otkrivanju, sprječavanju povreda zakona i 
otkrivanju opasnosti koje mogu naštetiti 
javnom interesu.
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Amandman 3

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Na razini Unije prijave zviždača 
jedna su od važnih sastavnica provedbe 
prava Unije: zahvaljujući njima nacionalni 
sustavi i sustavi Unije za provedbu 
dobivaju informacije koje dovode do 
učinkovitog otkrivanja, istrage i kaznenog 
progona povreda prava Unije.

(2) Na razini Unije prijave zviždača 
jedna su od važnih sastavnica provedbe 
prava i politika Unije: zahvaljujući njima 
nacionalni sustavi i sustavi Unije za 
provedbu dobivaju informacije koje 
dovode do učinkovitog otkrivanja, istrage i 
kaznenog progona povreda prava Unije
čime se poboljšavaju transparentnost i 
odgovornost.

Amandman 4

Prijedlog direktive
Recital 2 a (new)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2a) Od 2014. javnost je za sve velike 
skandale, poput LuxLeaksa i Panamskih 
dokumenata, saznala zahvaljujući 
zviždačima.

Amandman 5

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) U određenim područjima politike 
povrede prava Unije mogu uzrokovati
ozbiljnu štetu javnom interesu u smislu 
stvaranja znatnih rizika za dobrobit 
društva. Ako su u tim područjima utvrđeni 
nedostaci u provedbi, a zviždači se nalaze 
u povlaštenom položaju za otkrivanje 
povreda, nužno je pojačati provedbu 
osiguravanjem djelotvorne zaštite zviždača 

(3) Povrede prava Unije mogu 
prouzročiti ozbiljnu štetu javnom interesu 
u smislu stvaranja znatnih rizika za 
dobrobit društva. Budući da se zviždači 
obično nalaze u povlaštenom položaju za 
otkrivanje povreda, za jačanje provedbe 
prava Unije potrebno je zajamčiti sigurno 
i djelotvorno otkrivanje informacija te 
osigurati djelotvornu zaštitu zviždača od 
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od osvete i uvođenjem djelotvornih kanala 
za podnošenje prijava.

osvete.

Amandman 6

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Zaštita zviždača koja se trenutačno 
pruža u Europskoj uniji rascjepkana je po 
državama članicama i nejednako dostupna 
u područjima politika. Posljedice povreda
prava Unije s prekograničnom dimenzijom 
koje su otkrili zviždači pokazuju kako 
nedostatna zaštita u samo jednoj državi 
članici negativno utječe ne samo na 
funkcioniranje politika EU-a u toj državi 
članici već se može prelijevati i u druge 
države članice i na cijelu Uniju.

(4) Zaštita zviždača koja se trenutačno 
pruža u Europskoj uniji rascjepkana je po 
državama članicama i nejednako dostupna 
u područjima politika. Slučajevi povrede
prava Unije s prekograničnom dimenzijom 
koje su otkrili zviždači pokazuju kako 
nedostatne ili različite razine zaštite među 
državama članicama mogu imati 
negativan utjecaj na funkcioniranje 
politika Unije.

Amandman 7

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) U skladu s time, zajedničke 
minimalne standarde kojima se osigurava 
djelotvorna zaštita zviždača trebalo bi 
primjenjivati na akte i područja politika u 
kojima i. treba pojačati provedbu; ii. 
neprijavljivanje od strane zviždača ključni 
je čimbenik koji utječe na provedbu i iii. 
uzrokuju ozbiljnu štetu javnom interesu.

(5) U skladu s time, zajedničke 
minimalne standarde kojima se osigurava 
djelotvorna zaštita zviždača trebalo bi 
primjenjivati osobito na akte i područja 
politika u kojima i. postoji potencijalna 
prijetnja javnom interesu; ii.treba pojačati 
provedbu; iii. neprijavljivanje od strane 
zviždača ključni je čimbenik koji utječe na
provedbu.

Amandman 8

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5a) Trebalo bi ojačati zaštitu zviždača 
kako bi se potaknulo okružje koje 
pogoduje slobodi informiranja i medija; 
za to je prije svega potrebno da novinari i 
njihovi izvori, uključujući zviždače, dobiju 
djelotvornu zaštitu od narušavanja 
njihove sigurnosti i mentalnog i fizičkog 
integriteta te da se spriječi svaki pokušaj 
zastrašivanja ili neprimjerenog pritiska na 
njihovu neovisnost.

Amandman 9

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Zaštita zviždača od ključne je 
važnosti za jačanje provedbe prava Unije u 
području javne nabave. Povrh potrebe za 
sprječavanjem i otkrivanjem prijevare i 
korupcije u kontekstu provedbe proračuna 
EU-a, uključujući javne nabave, treba 
riješiti problem da nacionalna javna tijela i 
određena komunalna poduzeća pri nabavi 
robe, radova i usluga nedostatno 
primjenjuju pravila o javnoj nabavi. 
Povredama takvih pravila narušava se 
tržišno natjecanje, povećavaju se troškovi 
poslovanja, ugrožavaju interesi ulagača i 
dioničara i, općenito, smanjuje privlačnost 
ulaganja i stvaraju nejednaki uvjeti za sva 
poduzeća diljem Europe, što utječe na 
pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(6) Zaštita zviždača od ključne je 
važnosti za jačanje provedbe prava Unije u 
području javne nabave. Povrh potrebe za 
sprječavanjem i otkrivanjem prijevare i 
korupcije u kontekstu provedbe proračuna 
EU-a, uključujući javne nabave, treba 
riješiti problem da nacionalna javna tijela i 
određena komunalna poduzeća pri nabavi 
robe, radova i usluga nedostatno 
primjenjuju pravila o javnoj nabavi. 
Povredama takvih pravila narušava se 
tržišno natjecanje, povećavaju se troškovi 
poslovanja, ugrožavaju interesi ulagača i 
dioničara i, općenito, smanjuje privlačnost 
ulaganja i stvaraju nejednaki uvjeti za sva 
poduzeća diljem Europe, što utječe na 
pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. 
U većini slučajeva takvim se povredama 
ozbiljno narušava povjerenje građana u 
javne institucije, čime se ugrožava 
pravilno funkcioniranje demokracije.

Amandman 10
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Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(22) Osobe koje prijavljuju informacije 
o prijetnjama ili šteti javnom interesu za 
koje su saznale tijekom obavljanja 
aktivnosti povezanih s poslom 
iskorištavaju svoje pravo na slobodu 
izražavanja. Pravo na slobodu 
izražavanja, propisano člankom 11. 
Povelje Europske unije o temeljnim 
pravima („Povelja”) i člankom 10. 
Europske konvencije o ljudskim pravima 
(EKLJP), obuhvaća medijsku slobodu i 
pluralizam.

(22) Osobe koje prijavljuju informacije 
o prijetnjama ili šteti javnom interesu 
djeluju u skladu s pravom na slobodu 
informiranja i izražavanja utvrđenom u 
članku 11. Povelje Europske unije o 
temeljnim pravima („Povelja”) i člankom 
10. Europske konvencije o ljudskim 
pravima (EKLJP), koja obuhvaća pravo na 
dobivanje i širenje informacija te
medijsku slobodu i pluralizam.

Amandman 11

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(24) Osobama je potrebna posebna 
pravna zaštita ako su za informacije koje 
prijavljuju saznale obavljajući aktivnosti 
povezane s poslom i stoga su u opasnosti 
od osvete povezane s poslom (npr. povreda 
dužnosti povjerljivosti ili odanosti). Zaštita 
im se mora pružiti zbog njihove
gospodarske ranjivosti u odnosu na osobu 
o kojoj ovisi njihovo zaposlenje. Kada ne 
postoji takva neravnoteža moći povezana s 
poslom (na primjer u slučaju običnih 
podnositelja pritužbe ili građana), nema 
potrebe za zaštitom od osvete.

(24) Osobama je potrebna posebna –
pravna, ekonomska, socijalna i psihološka 
– zaštita ako su saznale informacije koje 
prijavljuju i stoga su u opasnosti od osvete 
(npr. povreda dužnosti povjerljivosti ili 
odanosti). Zaštita im se, među ostalim,
mora pružiti zbog njihove ranjivosti u 
odnosu na osobu o kojoj ovisi njihovo 
zaposlenje. Nadalje, zaštitu bi trebalo 
odobriti radi zaštite građana koji 
prijavljuju povrede prava kako bi se 
zaštitili javni interes i pravilno 
funkcioniranje demokracije.

Amandman 12

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(26) Zaštita bi se prvo trebala 
primjenjivati na osobe koje imaju položaj 
„radnika” u smislu članka 45. UFEU-a, 
kako ga tumači Sud EU-a52, odnosno osobe 
koje određeno vrijeme obavljaju usluge za 
drugu osobu ili prema uputama te osobe i 
zauzvrat primaju naknadu. Stoga bi trebalo 
osigurati zaštitu i radnicima koji nisu u 
uobičajenom radnom odnosu, uključujući
radnicima koji rade s pola radnog vremena
i na određeno vrijeme i osobama s 
ugovorom o radu ili radnim odnosom s 
agencijom za privremeno zapošljavanje, a 
to su vrste odnosa na koje je često teško 
primijeniti uobičajenu zaštitu od 
nepoštenog postupanja.

(26) Zaštita bi se prvo trebala 
primjenjivati na osobe koje imaju položaj 
„radnika” u smislu članka 45. UFEU-a, 
kako ga tumači Sud EU-a52, odnosno osobe 
koje određeno vrijeme obavljaju usluge za 
drugu osobu ili prema uputama te osobe i 
zauzvrat primaju naknadu. Stoga bi trebalo 
osigurati zaštitu i radnicima koji nisu u 
uobičajenom radnom odnosu, među 
ostalim radnicima koji rade na nepuno 
radno vrijeme, plaćenim pripravnicima i
radnicima na određeno vrijeme i osobama 
s ugovorom o radu ili radnim odnosom s 
agencijom za privremeno zapošljavanje, a 
to su vrste odnosa na koje je često teško 
primijeniti uobičajenu zaštitu od 
nepoštenog postupanja.

_________________ _________________

52 Presude od 3. srpnja 1986., Lawrie-
Blum, predmet 66/85; 14. listopada 2010., 
Union Syndicale Solidaires Isère, predmet 
C-428/09; 9. srpnja 2015., Balkaya, 
predmet C-229/14; 4. prosinca 2014., FNV 
Kunsten, predmet C-413/13; i 
17. studenog 2016., Ruhrlandklinik, 
predmet C-216/15.

52 Presude od 3. srpnja 1986., Lawrie-
Blum, predmet 66/85; 14. listopada 2010., 
Union Syndicale Solidaires Isère, predmet 
C-428/09; 9. srpnja 2015., Balkaya, 
predmet C-229/14; 4. prosinca 2014., FNV 
Kunsten, predmet C-413/13; i 
17. studenog 2016., Ruhrlandklinik, 
predmet C-216/15.

Amandman 13

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(27) Zaštitu bi trebalo proširiti i na 
daljnje kategorije fizičkih ili pravnih osoba 
koje, iako nisu „radnici” u smislu 
članka 45. UFEU-a, mogu imati ključnu 
ulogu u otkrivanju povreda prava i mogle 
bi se naći u položaju gospodarske 
ranjivosti u kontekstu aktivnosti povezanih 
s poslom. Na primjer, u područjima kao što 
je sigurnost proizvoda dobavljači su mnogo 
bliži izvoru moguće prakse nepoštene i 
nezakonite proizvodnje, uvoza ili 
distribucije nesigurnih proizvoda; pri 
provedbi fondova Unije konzultanti koji 

(27) Zaštitu bi trebalo proširiti i na 
daljnje kategorije fizičkih ili pravnih osoba 
koje, iako nisu „radnici” u smislu 
članka 45. UFEU-a, mogu imati ključnu 
ulogu u otkrivanju povreda prava i mogle 
bi se naći u položaju ranjivosti u kontekstu 
aktivnosti povezanih s poslom. Na primjer, 
u područjima kao što je sigurnost 
proizvoda dobavljači su mnogo bliži izvoru 
moguće prakse nepoštene i nezakonite 
proizvodnje, uvoza ili distribucije 
nesigurnih proizvoda; pri provedbi fondova 
Unije konzultanti koji pružaju usluge 
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pružaju usluge nalaze se u povlaštenom 
položaju da mogu upozoriti na povrede 
kojima svjedoče. Takve kategorije osoba, 
uključujući samozaposlene osobe koje 
pružaju usluge, slobodna zanimanja, 
ugovaratelje, podugovaratelje i dobavljače, 
obično doživljavaju osvetu u obliku 
prijevremenog raskida ili otkaza ugovora o 
pružanju usluga, licencije ili dozvole, 
gubitka klijenata, gubitka prihoda, prisile, 
zastrašivanja ili uznemiravanja, stavljanja 
na crnu listu/bojkotiranja poduzeća ili štete 
za ugled. Osvetu mogu doživjeti i dioničari 
i osobe u upravljačkim tijelima, na primjer 
u financijskom smislu ili u obliku 
zastrašivanja ili uznemiravanja, stavljanja 
na crnu listu ili štete ugledu. Zaštitu bi 
trebalo osigurati i kandidatima za 
zapošljavanje ili za pružanje usluga nekoj 
organizaciji koji su saznali za povrede 
zakona tijekom postupka zapošljavanja ili 
u nekoj drugoj fazi pregovaranja o ugovoru 
i koji bi mogli doživjeti osvetu u obliku 
negativnih preporuka za zapošljavanje ili 
stavljanja na crnu listu/bojkotiranja 
poduzeća.

nalaze se u povlaštenom položaju da mogu 
upozoriti na povrede kojima svjedoče. 
Takve kategorije osoba, uključujući 
samozaposlene osobe koje pružaju usluge, 
slobodna zanimanja, ugovaratelje, 
podugovaratelje i dobavljače, obično 
doživljavaju osvetu u obliku prijevremenog 
raskida ili otkaza ugovora o pružanju 
usluga, licencije ili dozvole, gubitka 
klijenata, gubitka prihoda, prisile, 
zastrašivanja ili uznemiravanja, stavljanja 
na crnu listu/bojkotiranja poduzeća ili štete 
za ugled. Osvetu mogu doživjeti i dioničari 
i osobe u upravljačkim tijelima, na primjer 
u financijskom smislu ili u obliku 
zastrašivanja ili uznemiravanja, stavljanja 
na crnu listu ili štete ugledu. Zaštitu bi 
trebalo osigurati i kandidatima za 
zapošljavanje ili za pružanje usluga nekoj 
organizaciji koji su saznali za povrede 
zakona tijekom postupka zapošljavanja ili 
u nekoj drugoj fazi pregovaranja o ugovoru 
i koji bi mogli doživjeti osvetu u obliku 
negativnih preporuka za zapošljavanje ili 
stavljanja na crnu listu/bojkotiranja 
poduzeća.

Amandman 14

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(27a) Zaštita bi se trebala proširiti i na 
osobe koje olakšavaju prijavljivanje, 
posrednike i istraživačke novinare koji 
svojim aktivnostima jamče djelotvorno 
otkrivanje potencijalne povrede ili 
povrede koja se dogodila.

Amandman 15

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) Djelotvorna zaštita zviždača 
podrazumijeva i zaštitu drugih kategorija 
osoba koje, iako se gospodarski ne 
oslanjaju na svoje aktivnosti povezane s 
poslom, svejedno mogu doživjeti osvetu 
zbog otkrivanja povreda. Osveta protiv 
volontera i neplaćenih vježbenika može se 
sastojati od toga da se njihove usluge više 
ne koriste ili da im se daje negativna 
preporuka za daljnje zapošljavanje ili se na 
neki drugi način ugrožava njihov ugled.

(28) Djelotvorna zaštita zviždača 
podrazumijeva i zaštitu drugih kategorija 
osoba koje, iako se gospodarski ne 
oslanjaju na svoje aktivnosti povezane s 
poslom, svejedno mogu doživjeti osvetu 
zbog otkrivanja povreda ili podržavanja 
zviždača koji podnose prijave. Osveta 
protiv volontera i neplaćenih vježbenika 
može se sastojati od toga da se njihove 
usluge više ne koriste ili da im se daje 
negativna preporuka za daljnje 
zapošljavanje ili se na neki drugi način 
ugrožava njihov ugled.

Amandman 16

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29) Kako bi se osiguralo učinkovito 
otkrivanje i sprječavanje štete javnom 
interesu prijavljene informacije koje 
ispunjavaju uvjete za zaštitu moraju 
obuhvaćati ne samo nezakonite aktivnosti 
već i zlouporabu zakona, odnosno radnje ili 
propuste koji formalno nisu nezakoniti, ali 
su u suprotnosti sa zakonskim ciljem ili 
svrhom.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman 17

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(30) Kako bi se osiguralo učinkovito 
sprječavanje povrata prava Unije zaštitu 
treba odobriti i osobama koje pružaju 
informacije o mogućim povredama, koje 
još nisu počinjene, ali će vjerojatno biti 
počinjene. Iz istih razloga opravdano je 

(30) Kako bi se osiguralo učinkovito 
sprječavanje povrata prava Unije zaštitu 
treba odobriti i osobama koje pružaju 
informacije o mogućim povredama, koje 
još nisu počinjene, ali će vjerojatno biti 
počinjene. Iz istih razloga opravdano je 
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pružiti zaštitu i osobama koje ne 
dostavljaju pozitivne dokaze, ali upućuju 
na opravdane razloge za zabrinutost ili 
sumnju. Istodobno se zaštita ne bi trebala 
primjenjivati na prijavljivanje informacija 
koje su već u javnoj domeni ili
nedokazanih glasina i priča.

pružiti zaštitu i osobama koje ne 
dostavljaju pozitivne dokaze, ali upućuju 
na opravdane razloge za zabrinutost ili 
sumnju, kao i osobama koje dopunjavaju 
informacije o pitanjima koja su već u 
javnoj domeni. Istodobno se zaštita ne bi 
trebala primjenjivati na prijavljivanje
nedokazanih glasina i priča.

Amandman 18

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(31) Osveta je izraz bliskog odnosa 
(uzroka i posljedice) koji mora postojati 
između prijave i nepovoljnog postupanja 
koje je osoba koja podnosi prijavu izravno 
ili neizravno doživjela da bi se toj osobi 
mogla osigurati pravna zaštita. Da bi se 
osobama koje podnose prijave mogla 
osigurati djelotvorna zaštita kao način 
jačanja provedbe prava Unije potrebno je 
utvrditi široku definiciju osvete koja će 
obuhvaćati svaku radnju ili propust u 
poslovnom okruženju koja im šteti.

(31) Da bi se osobama koje podnose 
prijave mogla osigurati djelotvorna zaštita 
kao način jačanja provedbe prava Unije, 
potrebno je utvrditi široku definiciju 
osvete koja će obuhvaćati svaku radnju ili 
propust koji im šteti. Trebalo bi poduzeti 
mjere za zaštitu osoba kojima je priznat 
status zviždača, uključujući pravnu 
zaštitu, kako bi se okončale sve mjere 
osvete protiv tih osoba i kako bi im se u 
potpunosti nadoknadila pretrpljena šteta.

Amandman 19

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(32.a) Potencijalni zviždači trebali bi 
nastojati kad god je to moguće obavijestiti 
interne sustave ili agencije za 
prijavljivanje, ali kad smatraju da taj tijek 
postupanja neće biti prikladan, trebali bi 
imati slobodu u odlučivanju hoće li prvo 
obavijestiti taj interni sustav ili agenciju 
za prijavljivanje ili će izravno obavijestiti 
javnost, na primjer preko medija.
Zviždače bi trebalo zaštititi bez obzira na 
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kanal za prijavljivanje koji odaberu.

Amandman 20

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(33) Zviždači su, posebno, važni izvor 
za istraživačko novinarstvo. Pružanjem 
djelotvorne zaštite zviždača od osvete 
povećava se pravna sigurnost (mogućih) 
zviždača i time se potiče i olakšava i 
zviždanje medijima. U tom pogledu zaštita 
zviždača kao novinarskih izvora od ključne 
je važnosti za zaštitu uloge „čuvara” 
istraživačkog novinarstva u demokratskim 
društvima.

(33) Zviždači su važan izvor za 
novinarstvo, te je stoga od ključne važnosti 
stvoriti sigurno okružje, koje će i njima i 
onima koji im pomažu pružiti djelotvornu 
zaštitu od osvete. U tom pogledu zaštita 
zviždača kao novinarskih izvora od ključne 
je važnosti za osiguravanje kvalitetnog 
novinarstva, čime se u konačnici 
doprinosi poticanju kulture odgovornosti i 
transparentnosti u demokratskim 
društvima.

Amandman 21

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(34) Države članice moraju utvrditi 
nadležna tijela za zaprimanje prijava o 
povredama obuhvaćenim područjem 
primjene ove Direktive i za poduzimanje 
odgovarajućih mjera na temelju tih prijava. 
To mogu biti regulatorna ili nadzorna tijela 
u predmetnim područjima, agencijama za 
provođenje zakona, tijelima za borbu 
protiv korupcije i pravobranitelji. Tijela 
koja su imenovana nadležnim tijelima 
imaju nužne sposobnosti i ovlasti za 
procjenjivanje točnosti navoda iz izvješća i 
za uklanjanje prijavljenih povreda, među 
ostalim pokretanjem istrage, kaznenim 
progonom ili mjerama za povrat sredstava 
ili drugim popravnim mjerama, u skladu s 
njihovim mandatom.

(34) Države članice moraju utvrditi 
nadležna tijela za zaprimanje prijava o 
povredama obuhvaćenim područjem 
primjene ove Direktive i za poduzimanje 
odgovarajućih mjera na temelju tih prijava. 
To mogu biti pravosudna, regulatorna ili 
nadzorna tijela u predmetnim područjima, 
agencijama za provođenje zakona, tijelima 
za borbu protiv korupcije i pravobranitelji. 
Tijela koja su imenovana nadležnim 
tijelima trebala bi biti neovisna i imati
nužne sposobnosti i ovlasti za nepristrano 
i objektivno procjenjivanje točnosti navoda 
iz izvješća i za uklanjanje prijavljenih 
povreda, među ostalim pokretanjem 
istrage, kaznenim progonom ili mjerama za 
povrat sredstava ili drugim popravnim 
mjerama, u skladu s njihovim mandatom.
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Amandman 22

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(37) Za učinkovito otkrivanje i 
sprječavanje povreda prava Unije od 
ključne je važnosti da relevantne 
informacije brzo stignu do osoba koje su 
najbliže izvoru problema, najsposobnije 
provoditi istragu i koje imaju ovlasti 
ispraviti problem, ako je moguće. Zbog 
toga pravni subjekti u privatnom i javnom 
sektoru uspostavljaju odgovarajuće interne 
postupke za zaprimanje prijava i za 
poduzimanje mjera na temelju tih prijava.

(37) Za učinkovito otkrivanje i 
sprječavanje povreda prava Unije u nekim 
bi slučajevima bilo prikladno da 
relevantne informacije brzo stignu do 
osoba koje su najbliže izvoru problema, 
najsposobnije provoditi istragu i koje imaju 
ovlasti ispraviti problem, ako je moguće. 
Zbog toga pravni subjekti u privatnom i 
javnom sektoru uspostavljaju odgovarajuće 
interne postupke za zaprimanje prijava i za 
poduzimanje mjera na temelju tih prijava.

Amandman 23

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(40) Trebalo bi biti jasno da bi, u 
slučaju privatnih pravnih subjekata koji 
ne predviđaju interne kanale za 
podnošenje prijava, osobe koje podnose 
prijavu trebale moći podnijeti prijavu 
izravno vanjskim nadležnim tijelima i
dobiti zaštitu od osvete predviđenu ovom 
Direktivom.

(40) Osobe koje podnose prijavu trebale
bi uvijek imati mogućnost za izravno 
podnošenje vanjske prijave, među ostalim 
nadležnim tijelima ili medijima. Te bi 
osobe trebale dobiti zaštitu od osvete 
predviđenu ovom Direktivom.

Amandman 24

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(42) Pod uvjetom da se osigura tajnost
identiteta osobe koja podnosi prijavu,

(42) Djelotvorna zaštita trebala bi 
obuhvaćati zaštitu identiteta zviždača. To 
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svaka pojedina privatna ili javna pravna 
osoba može sama definirati vrstu kanala za 
podnošenje prijava koju će uspostaviti, na 
primjer osobno podnošenje prijave, 
podnošenje prijave poštom, fizičke pretince 
za prijave, telefonsku liniju ili internetsku 
platformu za prijave (intranet ili internet). 
Međutim, kanali za podnošenje prijava ne 
bi trebali biti ograničeni na one alate, kao 
što je osobno podnošenje prijava ili 
podnošenje prijava u pretince za prijave, 
kojima se ne može jamčiti tajnost identiteta 
osobe koja podnosi prijavu.

bi trebao biti minimalan zahtjev za svako 
otkrivanje ako zviždač želi ostati 
anoniman. Svaka pojedina privatna ili 
javna pravna osoba može sama definirati 
vrstu kanala za podnošenje prijava koju će 
uspostaviti, na primjer osobno podnošenje 
prijave, podnošenje prijave poštom, fizičke 
pretince za prijave, telefonsku liniju ili 
internetsku platformu za prijave (intranet 
ili internet). Međutim, kanali za 
podnošenje prijava ne bi trebali biti 
ograničeni na one alate, kao što je osobno 
podnošenje prijava ili podnošenje prijava u 
pretince za prijave, kojima se ne može 
jamčiti tajnost identiteta osobe koja 
podnosi prijavu.

Amandman 25

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(43) Treće osobe mogu također biti 
ovlaštene zaprimati prijave u ime privatnih 
i javnih subjekata ako nude odgovarajuća 
jamstva u pogledu neovisnosti, 
povjerljivosti, zaštite podataka i tajnosti. 
To mogu biti pružatelji usluga vanjske 
platforme za podnošenje prijava, vanjski 
savjetnici ili revizori ili sindikalni 
predstavnici.

(43) Treće osobe mogu također biti 
ovlaštene zaprimati prijave u ime privatnih 
i javnih subjekata ako nude odgovarajuća 
jamstva u pogledu neovisnosti, 
povjerljivosti, zaštite podataka i tajnosti. 
To mogu biti novinari, pružatelji usluga 
vanjske platforme za podnošenje prijava, 
vanjski savjetnici ili revizori ili sindikalni 
predstavnici.

Amandman 26

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(45) Odabir najprikladnijih osoba ili 
odjela u privatnoj pravnoj osobi kao 
nadležnih za zaprimanje prijava i 
poduzimanje mjera na temelju tih prijava 
ovisi o strukturi subjekta, ali, u svakom 
slučaju, one bi trebale imati takvu ulogu 

(45) Odabir najprikladnijih osoba ili 
odjela u privatnoj pravnoj osobi kao 
nadležnih za zaprimanje prijava i 
poduzimanje mjera na temelju tih prijava 
ovisi o strukturi subjekta, ali, u svakom 
slučaju, one bi trebale biti imenovane u 
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da mogu osigurati nepostojanje sukoba 
interesa i neovisnost. U manjim 
subjektima to bi trebala biti dvojna uloga 
koju obavlja zaposlenik trgovačkog 
društva koji može izravno izvješćivati 
čelnika organizacije, kao što je direktor za 
usklađivanje ili direktor za ljudske 
potencijale, pravni službenik ili službenik 
za privatnost, direktor financija, glavni 
revizor ili član odbora.

uskoj suradnji sa zaposlenicima ili 
predstavnicima zaposlenika, a njihov 
sastav, funkcija i uloga trebali bi biti takvi 
da mogu osigurati nepostojanje sukoba 
interesa i neovisnost.

Amandman 27

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(46) U kontekstu internog prijavljivanja, 
kvaliteta i transparentnost informacija o 
postupku nakon podnošenja prijave od 
ključne je važnosti za izgradnju povjerenja 
u učinkovitost cjelokupnog sustava zaštite 
zviždača i time se smanjuje vjerojatnost od 
daljnjih nepotrebnih prijava ili javnog 
otkrivanja. Osobu koja podnosi prijavu 
trebalo bi u razumnom roku obavijestiti o 
predviđenim ili poduzetim mjerama na 
temelju prijave (na primjer, o zaključivanju 
postupka zbog manjka dokaza ili na 
temelju neke druge osnove, o pokretanju 
unutarnje istrage i po mogućnosti o 
rezultatima te istrage i/ili mjerama 
poduzetima za rješavanje predmetnog 
problema, o upućivanju nadležnom tijelu 
radi provođenja daljnje istrage) ako se tim 
informacijama ne bi dovela u pitanje 
istraga ili bi mogle utjecati na prava 
uključenih osoba. Takav razumni rok ne bi 
trebao prekoračivati ukupno tri mjeseca. 
Ako je još uvijek u tijeku postupak 
utvrđivanja odgovarajućih mjera, osobu 
koja podnosi prijavu trebalo bi obavijestiti 
o tome i o svim daljnjim povratnim 
informacijama koje bi trebala očekivati.

(46) U kontekstu internog prijavljivanja, 
kvaliteta i transparentnost informacija o 
postupku nakon podnošenja prijave od 
ključne je važnosti za izgradnju povjerenja 
u učinkovitost cjelokupnog sustava zaštite
zviždača i time se smanjuje vjerojatnost od 
daljnjih neutemeljenih prijava ili javnog 
otkrivanja. Osobu koja podnosi prijavu 
trebalo bi u razumnom roku obavijestiti o 
predviđenim ili poduzetim mjerama na 
temelju prijave (na primjer, o zaključivanju 
postupka zbog manjka dokaza ili na 
temelju neke druge osnove, o pokretanju 
unutarnje istrage i po mogućnosti o 
rezultatima te istrage i/ili mjerama 
poduzetima za rješavanje predmetnog 
problema, o upućivanju nadležnom tijelu 
radi provođenja daljnje istrage) ako se tim 
informacijama ne bi dovela u pitanje 
istraga ili bi mogle utjecati na prava 
uključenih osoba. Takav razumni rok ne bi 
trebao prekoračivati ukupno dva mjeseca. 
Ako je još uvijek u tijeku postupak 
utvrđivanja odgovarajućih mjera, osobu 
koja podnosi prijavu trebalo bi obavijestiti 
o tome i o svim daljnjim povratnim 
informacijama koje bi trebala očekivati.
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Amandman 28

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(47) Osobe koje razmatraju mogućnost 
podnošenja prijava o povredama prava 
Unije trebale bi moći donijeti informiranu 
odluku o tome hoće li podnijeti prijavu, 
kako će podnijeti prijavu i kada će 
podnijeti prijavu. Javni i privatni subjekti 
koji imaju interne postupke za podnošenje 
prijava pružaju informacije o tim
postupcima te o postupcima podnošenja 
prijava vanjskim mjerodavnim nadležnim 
tijelima. Te informacije moraju biti lako 
razumljive i dostupne ne samo 
zaposlenicima već, među ostalim, u mjeri u 
kojoj je to moguće, i drugim osobama, koje 
tijekom obavljanja svojih aktivnosti 
povezanih s poslom uspostave kontakt sa 
subjektom, kao što su pružatelji usluga, 
distributeri, dobavljači i poslovni partneri. 
Na primjer, takve informacije mogu se 
objaviti na vidljivom mjestu kojem mogu 
pristupiti sve te osobe i na web-mjestu 
subjekta te se mogu uključiti u tečajeve 
osposobljavanja o etici i integritetu.

(47) Osobe koje razmatraju mogućnost 
podnošenja prijava o povredama prava 
Unije trebale bi moći donijeti informiranu 
odluku o tome hoće li podnijeti prijavu, 
kako će podnijeti prijavu, preko kojeg 
kanala i kada će podnijeti prijavu. Javni i 
privatni subjekti trebali bi pružiti
informacije o internim postupcima za 
podnošenje prijava te o postupcima za 
podnošenje vanjskih prijava. Te 
informacije moraju biti lako razumljive i 
dostupne ne samo zaposlenicima već, 
među ostalim, u mjeri u kojoj je to 
moguće, i drugim osobama koje tijekom 
obavljanja svojih aktivnosti povezanih s 
poslom dođu u kontakt s relevantnim 
informacijama o potencijalnim 
povredama ili povredama koje su se 
dogodile. Na primjer, takve informacije 
mogu se objaviti na vidljivom mjestu 
kojem mogu pristupiti sve te osobe i na 
web-mjestu subjekta te se mogu uključiti u 
tečajeve osposobljavanja o etici i 
integritetu.

Amandman 29

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(48) Kako bi se moglo omogućiti 
učinkovito otkrivanje i sprječavanje 
povreda prava Unije, treba osigurati da 
potencijalni zviždači mogu na jednostavan 
način i uz zaštitu povjerljivosti dostaviti 
informacije mjerodavnim nadležnim 
tijelima koja mogu, ako je moguće, 
provesti istragu ili ispraviti problem.

(48) Kako bi se moglo omogućiti 
učinkovito otkrivanje i sprječavanje 
povreda prava Unije, treba osigurati da 
potencijalni zviždači mogu na jednostavan 
način i uz zaštitu povjerljivosti dostaviti 
informacije javnosti i mjerodavnim 
nadležnim tijelima koja mogu, ako je 
moguće, provesti istragu i/ili ispraviti 
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problem.

Amandman 30

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(50) Trebalo bi u razumnom roku 
poduzeti mjere i dostaviti povratne 
informacije jer je potrebno brzo riješiti 
problem koji je predmet prijave i izbjeći 
nepotrebno javno otkrivanje. Taj rok ne bi 
trebao biti dulji od tri mjeseca, ali bi se 
mogao produljiti na šest mjeseci, ako je 
potrebno zbog posebnih okolnosti 
predmeta, posebno zbog prirode i 
složenosti predmeta prijave, zbog kojeg 
može biti potrebna dugotrajna istraga.

(50) Trebalo bi u najkraćem mogućem
roku poduzeti mjere i dostaviti povratne 
informacije jer je potrebno brzo riješiti 
problem koji je predmet prijave. Taj rok ne 
bi trebao biti dulji od dva mjeseca, ali bi se 
mogao produljiti na četiri mjeseca, ako je 
potrebno zbog posebnih okolnosti 
predmeta, posebno zbog prirode i 
složenosti predmeta prijave, zbog kojeg 
može biti potrebna dugotrajna istraga.

Amandman 31

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(53) Nadležni zaposlenici nadležnih 
tijela, koji su stručno osposobljeni, među 
ostalim o primjenjivim pravilima o zaštiti 
podataka, bit će potrebni za rješavanje 
prijava i osiguravanje komunikacije s 
osobom koja podnosi prijavu te za 
poduzimanje odgovarajućih mjera na 
temelju prijave.

(53) Nadležni zaposlenici nadležnih 
tijela, koji redovito pohađaju stručna 
osposobljavanja, među ostalim o važećim
pravilima o zaštiti podataka, bit će potrebni 
za zaprimanje i rješavanje prijava i 
osiguravanje komunikacije s osobom koja 
podnosi prijavu te za poduzimanje 
odgovarajućih mjera na temelju prijave.

Amandman 32

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(54) Osobe koje planiraju podnijeti (54) Osobe koje planiraju podnijeti 
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prijavu trebale bi moći donijeti informiranu 
odluku o tome hoće li podnijeti prijavu, 
kako će podnijeti prijavu i kada će 
podnijeti prijavu. Nadležna tijela stoga bi 
trebala javno otkriti i staviti na 
raspolaganje informacije o dostupnim 
kanalima za podnošenje prijava nadležnim 
tijelima, o primjenjivim postupcima i o 
nadležnom osoblju u tim tijelima. Sve 
informacije o izvješćima trebale bi biti 
transparentne, jako razumljive i pouzdane 
u cilju promicanja podnošenja prijava, a ne 
odvraćanja od toga.

prijavu trebale bi moći donijeti informiranu 
odluku o tome hoće li podnijeti prijavu, 
kako će podnijeti prijavu i kada će 
podnijeti prijavu. Nadležna tijela stoga bi 
trebala javno otkriti i staviti na 
raspolaganje informacije o dostupnim 
kanalima za podnošenje prijava nadležnim 
tijelima, o primjenjivim postupcima i o 
nadležnom osoblju u tim tijelima. Sve 
informacije o izvješćima trebale bi biti 
transparentne, jako razumljive i pouzdane 
u cilju promicanja podnošenja prijava, a ne 
odvraćanja od toga. Potencijalni zviždači 
trebali bi uvijek biti u mogućnosti 
samostalno odlučiti hoće li koristiti 
interne ili vanjske kanale za podnošenje 
prijava ili će se izravno obratiti javnosti, 
pod uvjetom da zviždači prije upotrebe 
vanjskih kanala po vlastitom uvjerenju 
odluče hoće li interni mehanizmi za 
podnošenje prijave biti dovoljno 
učinkoviti za uklanjanje povrede koja je 
bila predmet njihove prijave.

Amandman 33

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 60.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(60a) Bitna je zaštita od zlonamjernih i 
neozbiljnih prijava ili zloupotrebljavanja 
prijava kako bi se osiguralo da se 
osobama koje namjerno i svjesno 
prijavljuju netočne ili zavaravajuće 
informacije neće pružiti zaštita u skladu s 
ovom Direktivom.

Amandman 34

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 61.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(61) Zahtjev o postupnoj uporabi (61) To je nužno kako bi se osiguralo 
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kanala za podnošenje prijava nužan je, 
kao opće pravilo, kako bi se osiguralo 
prosljeđivanje informacija osobama koje 
mogu pridonijeti ranom i učinkovitom 
uklanjanju rizika za javni interes i 
sprječavanju neopravdane štete ugledu 
zbog javnog otkrivanja. Istodobno su 
nužne i neke iznimke od njegove primjene 
kako bi se osobi koja podnosi prijavu 
omogućilo da odabere najprikladniji kanal 
ovisno o posebnim okolnostima slučaja. 
Nadalje, nužno je zaštiti javno otkrivanje 
uzimajući u obzir demokratska načela kao 
što su transparentnost i odgovornost te
temeljna prava kao što su sloboda 
izražavanja i sloboda medija i istodobno 
uspostaviti ravnotežu između interesa 
poslodavaca da upravljaju svojim 
organizacijama i da zaštite svoje interese s 
interesima javnosti kako bi se zaštitili od 
štete, u skladu s kriterijima razvijenima u 
sudskoj praksi Europskog suda za ljudska 
prava57.

prosljeđivanje informacija osobama koje 
mogu pridonijeti ranom i učinkovitom 
uklanjanju rizika za javni interes. Osoba
koja podnosi prijavu trebala bi odabrati
najprikladniji kanal ovisno o posebnim 
okolnostima slučaja. Potrebno je zajamčiti
transparentnost, odgovornost i temeljna 
prava kao što su sloboda izražavanja i 
sloboda medija i istodobno uspostaviti 
ravnotežu između interesa poslodavaca da 
upravljaju svojim organizacijama i da 
zaštite svoje interese s interesima javnosti 
kako bi se zaštitili od štete, u skladu s 
kriterijima razvijenima u sudskoj praksi 
Europskog suda za ljudska prava.

__________________ __________________

57 Jedan od kriterija na temelju kojih se 
utvrđuje utječe li osveta protiv zviždača 
koji javno objavljuju informacije na 
slobodu izražavanja na način koji nije 
nužan u demokratskom društvu jest jesu li 
osobe koje su otkrile informacije imale na 
raspolaganju druge kanale za otkrivanje; 
vidjeti, na primjer, predmet Guja protiv 
Moldove br. 14277/04, ECHR 2008.

57 Jedan od kriterija na temelju kojih se 
utvrđuje utječe li osveta protiv zviždača 
koji javno objavljuju informacije na 
slobodu izražavanja na način koji nije 
nužan u demokratskom društvu jest jesu li 
osobe koje su otkrile informacije imale na 
raspolaganju druge kanale za otkrivanje; 
vidjeti, na primjer, predmet Guja protiv 
Moldove br. 14277/04, ECHR 2008.

Amandman 35

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(62) U pravilu bi osobe koje podnose 
prijave prvo trebale upotrijebiti interne 
kanale koje imaju na raspolaganju i 
podnijeti prijavu poslodavcu. Međutim, 
ako interni kanali ne postoje (u slučaju 
subjekata koji nemaju obvezu uspostaviti 

(62) Ne dovodeći u pitanje ostale 
odredbe ove Direktive, osobe koje podnose 
prijave u pravilu bi trebale upotrijebiti 
interne kanale koje imaju na raspolaganju. 
Ako smatraju da su interni kanali 
neprikladni, osobe koje podnose prijave 
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takve kanale u skladu s ovom Direktivom 
ili primjenjivim nacionalnim pravom) ili 
ako njihova uporaba nije obvezna (što bi 
mogao biti slučaj u pogledu osoba koje 
nisu u radnom odnosu) ili ako su se 
upotrijebili ali nisu ispravno funkcionirali 
(na primjer prijava nije riješena s dužnom 
pažnjom ili u razumnom roku ili nije 
poduzeta nikakva mjera za uklanjanje 
povrede zakona unatoč pozitivnom 
rezultatu istrage).

uvijek bi trebale biti u mogućnosti koristiti 
vanjske kanale ili se izravno obratiti 
javnosti.

Amandman 36

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(65) Osobe koje podnose prijave trebale 
bi biti zaštićene od svih oblika osvete, 
izravne ili neizravne, od strane njihova 
poslodavca ili klijenta/primatelja usluge ili 
od osoba koje za njih rade ili djeluju u 
njihovo ime, uključujući od kolega i 
rukovoditelja u istoj organizaciji ili u 
drugim organizacijama s kojima je osoba 
koja podnosi prijavu u kontaktu tijekom 
obavljanja aktivnosti povezanih s poslom, 
ako prijavljena osoba preporučuje ili 
odobrava osvetu. Zaštitu od mjera osvete, 
kao što je odbijanje pružanja usluga, 
stavljanje na crnu listu ili bojkotiranje 
poduzeća, trebalo bi osigurati ne samo 
protiv osobe koja podnosi prijavu već i 
protiv pravnog subjekta kojeg ona zastupa. 
Neizravne mjere osvete uključuju i mjere 
koje se poduzimaju protiv srodnika osobe 
koja podnosi prijavu koji su isto u 
poslovnom odnosu s poslodavcem osobe
koja podnosi prijavu ili s 
klijentom/primateljem usluge ili protiv 
predstavnika radnika koji su pomogli osobi 
koja podnosi prijavu.

(65) Osobe koje podnose prijave i osobe 
koje im pomažu u otkrivanju povreda ili 
potencijalnih povreda trebale bi biti 
zaštićene od svih oblika osvete, izravne ili 
neizravne, od strane njihova poslodavca ili 
klijenta/primatelja usluge ili od osoba koje 
za njih rade ili djeluju u njihovo ime, 
uključujući od kolega i rukovoditelja u 
istoj organizaciji ili u drugim 
organizacijama s kojima je osoba koja 
podnosi prijavu u kontaktu tijekom 
obavljanja aktivnosti povezanih s poslom, 
ako prijavljena osoba preporučuje ili 
odobrava osvetu. Zaštitu od mjera osvete, 
kao što je odbijanje pružanja usluga, 
stavljanje na crnu listu ili bojkotiranje 
poduzeća, trebalo bi osigurati ne samo 
protiv osobe koja podnosi prijavu već i 
protiv pravnog subjekta kojeg ona zastupa. 
Neizravne mjere osvete uključuju i mjere 
koje se poduzimaju protiv srodnika osobe 
koja podnosi prijavu ili osoba koje su 
emocionalno povezane s osobom koja 
podnosi prijavu ili su njezini prijatelji, 
kolege ili klijenti/primatelji usluge ili 
protiv predstavnika radnika ili drugih 
osoba i organizacija koji su pomogli osobi 
koja podnosi prijavu. Trebale bi postojati 
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sankcije za uznemiravanje zviždača ili 
njihovih obitelji ili kolega koje je 
posljedica otkrivanja.

Amandman 37

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(67) Potencijalni zviždači koji nisu 
sigurni kako podnijeti prijavu ili hoće li na 
kraju biti zaštićeni mogu odustati od 
podnošenja prijave. Države članice trebale 
bi osigurati pružanje relevantnih 
informacija općoj javnosti na jednostavan i 
lako dostupan način. Trebali bi biti 
dostupni pojedinačni, nepristrani i 
povjerljivi besplatni savjeti o tome, 
primjerice, jesu li predmetne informacije 
obuhvaćene primjenjivim pravilima o 
zaštiti zviždača, kojim se kanalom za 
podnošenje prijave najbolje koristiti i koji 
su drugi postupci dostupni ako 
informacije nisu obuhvaćene 
primjenjivim pravilima („označavanje”). 
Davanjem pristupa takvim savjetima 
osigurava se podnošenje prijava 
odgovarajućim kanalima, na odgovoran 
način te pravodobno otkrivanje povreda i 
prijestupa te čak i njihovo sprječavanje.

(67) Potencijalni zviždači koji nisu 
sigurni kako podnijeti prijavu ili hoće li na 
kraju biti zaštićeni mogu odustati od 
podnošenja prijave. Države članice trebale 
bi osigurati pružanje relevantnih 
informacija općoj javnosti na jednostavan i 
lako dostupan način. Trebali bi biti 
dostupni pojedinačni, nepristrani i 
povjerljivi besplatni savjeti. Davanjem 
pristupa takvim savjetima osigurava se 
podnošenje prijava sigurnim i povjerljivim 
kanalima te pravodobno otkrivanje 
povreda i prijestupa te čak i njihovo 
sprječavanje.

Amandman 38

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 73.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(73) Osobama koje podnose prijave od 
posebne su važnosti privremeni pravni 
lijekovi do okončanja sudskih postupaka 
koji mogu biti dugotrajni. Privremeni 
pravni lijek može biti posebno nužan za 
sprječavanje prijetnji, pokušaja osvete ili 
trajnog osvećivanja, kao što je 

(73) Osobama koje podnose prijave od 
posebne su važnosti privremeni pravni 
lijekovi do okončanja sudskih postupaka 
koji mogu biti dugotrajni. Privremeni 
pravni lijek može biti posebno nužan za 
sprječavanje prijetnji, pokušaja osvete ili 
trajnog osvećivanja, kao što je 
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uznemiravanje na radnom mjestu, ili za 
sprječavanje vrsta osvete kao što je otkaz 
koje može biti teško poništiti nakon isteka 
dugotrajnog razdoblja i koje mogu 
financijski uništiti osobu – mogućnost koja 
može ozbiljno obeshrabriti potencijalne 
zviždače.

uznemiravanje izvan radnog mjesta i na 
radnom mjestu, ili za sprječavanje vrsta 
osvete kao što je verbalno zlostavljanje ili 
fizičko nasilje ili otkaz, koje može biti 
teško poništiti nakon isteka dugotrajnog 
razdoblja i koje mogu financijski uništiti 
osobu – mogućnost koja može ozbiljno 
obeshrabriti potencijalne zviždače.

Amandman 39

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(75) Povezani sudski troškovi mogu 
činiti znatne troškove za osobe koje
podnose prijave kada osporavaju mjere 
osvete koje su poduzete protiv njih u 
sudskim postupcima. Iako na kraju 
postupka mogu dobiti povrat tih troškova, 
možda ih neće moći platiti unaprijed, 
posebno ako su nezaposlene ili na crnoj 
listi. Pomoć u kaznenim postupcima, 
posebno u skladu s odredbama 
Direktive (EU) 2016/1919 Europskog 
parlamenta i Vijeća59 i općenito pomoć 
osobama koje su u teškom financijskom 
položaju može u nekim slučajevima biti od 
ključne važnosti za učinkovito ostvarenje 
njihovih prava na zaštitu.

(75) Povezani sudski troškovi mogu 
činiti znatne troškove za osobe koje 
podnose prijave kada osporavaju mjere 
osvete koje su poduzete protiv njih u 
sudskim postupcima. Iako na kraju 
postupka mogu dobiti povrat tih troškova, 
možda ih neće moći platiti unaprijed, 
posebno ako su nezaposlene ili na crnoj 
listi. Pomoć u kaznenim postupcima, 
posebno u skladu s odredbama 
Direktive (EU) 2016/1919 Europskog 
parlamenta i Vijeća59 i općenito pomoć 
osobama koje su u teškom financijskom 
položaju može u nekim slučajevima biti od 
ključne važnosti za učinkovito ostvarenje 
njihovih prava na zaštitu. Zviždači bi 
trebali moći i zatražiti naknadu za svako 
pretrpljeno uznemiravanje ili gubitak 
trenutačnih ili budućih sredstava za život 
ako je šteta nanesena zbog osvete.

__________________ __________________

59 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. 
o pravnoj pomoći za osumnjičenike i 
okrivljenike u kaznenom postupku i za 
tražene osobe u postupku na temelju 
europskog uhidbenog naloga (SL L 297 
4.11.2016., str. 1).

59 Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. 
o pravnoj pomoći za osumnjičenike i 
okrivljenike u kaznenom postupku i za 
tražene osobe u postupku na temelju 
europskog uhidbenog naloga (SL L 297 
4.11.2016., str. 1).

Amandman 40
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Prijedlog direktive
Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(76) Prava prijavljenih osoba trebala bi 
biti zaštićena kako bi se izbjegla šteta za 
ugled ili druge negativne posljedice. 
Nadalje, prava prijavljenih osoba na 
obranu i pristup pravnim lijekovima trebalo 
bi potpuno poštovati u bilo kojoj fazi 
postupka nakon prijave u skladu s člancima 
47. i 48. Povelje Europske unije o 
temeljnim pravima. Države članice trebale 
bi osigurati da prijavljena osoba ima pravo 
na obranu, uključujući pravo na pristup 
dokumentaciji, pravo na saslušanje i pravo 
da zatraži djelotvoran pravni lijek protiv 
odluke koja se na nju odnosi u skladu s 
primjenjivim postupcima utvrđenima u 
nacionalnom zakonodavstvu u kontekstu 
istraga ili naknadnih pravosudnih 
postupaka.

(76) Prava prijavljenih osoba trebala bi 
biti zaštićena kako bi se izbjegla šteta za 
ugled ili druge negativne posljedice. 
Nadalje, prava prijavljenih osoba na 
obranu i pristup pravnim lijekovima trebalo 
bi potpuno poštovati u bilo kojoj fazi 
postupka nakon prijave u skladu s člancima 
47. i 48. Povelje Europske unije o 
temeljnim pravima. Države članice trebale 
bi osigurati da prijavljena osoba ima pravo 
na obranu, uključujući pravo na pristup 
dokumentaciji, pravo na saslušanje i pravo 
da zatraži djelotvoran pravni lijek protiv 
odluke koja se na nju odnosi u skladu s 
mjerodavnim postupcima utvrđenima u 
nacionalnom zakonodavstvu u kontekstu 
istraga ili naknadnih pravosudnih 
postupaka i u tu bi se svrhu trebale 
poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se 
podigla razina osviještenosti pojedinaca i 
civilnog društva o tom pitanju.

Amandman 41

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 78.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(78) Kazne su nužne za osiguranje 
djelotvornosti pravila o zaštiti zviždača. 
Kaznama protiv osoba koje poduzimaju 
osvetu ili druge štetne mjere protiv osoba 
koje podnose prijave može se osigurati 
odvraćanje od poduzimanja takvih mjera. 
Nužne su kazne protiv osoba za koje je 
dokazano da su svjesno podnijele netočne 
informacije kako bi se suzbilo daljnje
zlonamjerno prijavljivanje i očuvala 
vjerodostojnost sustava. Razmjernošću 
takvih kazni trebalo bi osigurati da one 
nemaju odvraćajući učinak na potencijalne 
zviždače.

(78) Kazne su nužne za osiguranje 
djelotvornosti pravila o zaštiti zviždača. 
Kaznama protiv osoba koje poduzimaju 
osvetu ili druge štetne mjere protiv osoba 
koje podnose prijave može se osigurati 
odvraćanje od poduzimanja takvih mjera. 
Nužne su kazne protiv osoba za koje je 
dokazano da su namjerno i svjesno 
podnijele netočne informacije kako bi se 
suzbilo daljnje zlonamjerno prijavljivanje i 
očuvala vjerodostojnost sustava. 
Razmjernošću takvih kazni trebalo bi 
osigurati da one nemaju odvraćajući učinak 
na potencijalne zviždače.
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Amandman 42

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 85.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(85a) Ova je Direktiva novi standard za 
zaštitu prava osoba koje prijavljuju 
povrede prava Unije i trebala bi služiti kao 
primjer za države kandidatkinje, 
pridružene zemlje i ostale zemlje koje su 
se obvezale približiti svoje zakonodavstvo 
europskoj pravnoj stečevini, posebno u 
kontekstu podnošenja prijava u vezi sa 
zlouporabom sredstava Unije i 
makrofinancijske pomoći Unije koja se 
pruža tim zemljama.

Amandman 43

Prijedlog direktive
Uvodna izjava 85.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(85b) Trebalo bi posvetiti posebnu 
pozornost Povelji Europske unije o 
temeljnim pravima, osobito članku 11. o 
slobodi izražavanja i informiranja, 
Rezoluciji Europskog parlamenta od 
14. veljače 2017. o ulozi zviždača u zaštiti 
financijskih interesa EU-a te Rezoluciji 
Europskog parlamenta od 
24. listopada 2017. o legitimnim mjerama 
za zaštitu zviždača koji objavljivanjem 
povjerljivih podataka trgovačkih društava 
i javnih tijela djeluju u javnom interesu.

Amandman 44

Prijedlog direktive
Članak 1.



PE623.815v03-00 26/56 AD\1166773HR.docx

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 1. Članak 1.

Glavno područje primjene Glavno područje primjene

1. U cilju jačanja provedbe prava i 
politika Unije u određenim područjima, 
ovom Direktivom utvrđuju se zajednički 
minimalni standardi za zaštitu osoba koje 
podnose prijave o sljedećim nezakonitim 
aktivnostima ili o zlouporabi zakona:

1. U cilju zaštite javnog interesa, 
slobode informiranja i izražavanja te 
jačanja provedbe prava i politika Unije, 
ovom Direktivom utvrđuju se zajednički 
minimalni standardi za zaštitu osoba koje 
otkrivaju informacije povezane s 
povredom prava ili nezakonitim 
aktivnostima i zlouporabom zakona 
kojima se potkopava ili ugrožava javni 
interes u bilo kojem području nadležnosti 
Unije, uključujući:

(-a) temeljna prava zajamčena 
Poveljom Europske unije o temeljnim 
pravima, a posebno sloboda izražavanja i 
informiranja iz članka 11. Povelje i 
sudsku praksu koja se temelji na tom 
članku;

(a) o povredama koje su obuhvaćene 
područjem primjene akata Unije utvrđenih
u Prilogu (dio I. i dio II.) u pogledu 
sljedećih područja:

(a) povrede koje su obuhvaćene 
područjem primjene akata Unije, prije 
svega one utvrđene u Prilogu (dio I. i dio 
II.) u pogledu sljedećih područja:

i. javna nabava; i. javna nabava;

ii. financijske usluge, sprječavanje 
pranja novca i financiranje terorizma;

ii. financijske usluge, sprječavanje 
pranja novca i financiranje terorizma;

iii. sigurnost proizvoda; iii. sigurnost proizvoda;

iv. sigurnost prometa; iv. sigurnost prometa;

v. zaštita okoliša, v. zaštita okoliša,

vi. nuklearna sigurnost; vi. nuklearna sigurnost;

vii. sigurnosti hrane i hrane za 
životinje, zdravlje i dobrobit životinja;

vii. sigurnosti hrane i hrane za 
životinje, zdravlje i dobrobit životinja;

viii. javno zdravlje; viii. javno zdravlje;

ix. zaštita potrošača; ix. zaštita potrošača;

x. zaštita privatnosti i osobnih 
podataka i sigurnost mrežnih i 
informacijskih sustava.

x. zaštita privatnosti i osobnih 
podataka i sigurnost mrežnih i 
informacijskih sustava.

(b) o povredama članaka 101., 102., 
106., 107. i 108. UFEU-a i povredama 

(b) povrede članaka 101., 102., 106., 
107. i 108. UFEU-a i povrede obuhvaćene
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obuhvaćenima područjem primjene 
Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 i 
Uredbe Vijeća (EU) br. 2015/1589;

područjem primjene Uredbe Vijeća (EZ) 
br. 1/2003 i 
Uredbe Vijeća (EU) br. 2015/1589;

(c) o povredama koje utječu na 
financijske interese Unije kako su 
definirani člankom 325. UFEU-a i kako je 
dalje navedeno, posebno, u Direktivi (EU) 
2017/1371 i Uredbi (EU, Euratom) 
br. 883/2013;

(c) povrede koje utječu na financijske 
interese Unije kako su definirani 
člankom 325. UFEU-a i kako je dalje 
navedeno, posebno, u Direktivi (EU) 
2017/1371 i Uredbi (EU, Euratom) 
br. 883/2013;

d) o povredama koje se odnose na 
unutarnje tržište, kako je navedeno u 
članku 26. stavku 2. UFEU-a, u pogledu 
radnji kojima se krše pravila o porezu na 
dobit ili programa čija je svrha ostvariti 
poreznu prednost koja je u suprotnosti sa 
svrhom primjenjivog prava o porezu na 
dobit.

d) povrede koje se odnose na 
unutarnje tržište, kako je navedeno u 
članku 26. stavku 2. UFEU-a, u pogledu 
radnji kojima se krše pravila o porezu na 
dobit ili programa čija je svrha ostvariti 
poreznu prednost koja je u suprotnosti sa 
svrhom primjenjivog prava o porezu na 
dobit.

2. Ako su u sektorskim aktima Unije 
iz Dijela II. Priloga navedena posebna 
pravila o prijavljivanju povreda, 
primjenjuju se ta pravila. Odredbe ove 
Direktive primjenjuju se na sva pitanja 
koja se odnose na zaštitu osoba koje 
podnose prijave koja nije uređena u tim 
posebnim sektorskim aktima Unije.

2. Ako su u sektorskim aktima Unije 
iz Dijela II. Priloga navedena posebna 
pravila o prijavljivanju povreda, 
primjenjuju se ta pravila. Odredbe ove 
Direktive primjenjuju se na sva pitanja 
koja se odnose na zaštitu osoba koje 
podnose prijave koja nije uređena u tim 
posebnim sektorskim aktima Unije. Ovaj 
stavak primjenjuje se samo u slučajevima 
kad je zaštita predviđena sektorskim 
aktima veća od one zajamčene ovom 
Direktivom.

Amandman 45

Prijedlog direktive
Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2. Članak 2.

Osobno područje primjene Osobno područje primjene

1. Ova Direktiva primjenjuje se na 
osobe koje podnose prijave, a koje su 
zaposlene u privatnom ili javnom sektoru i 
stekle su informacije o povredama u 
poslovnom okruženju uključujući, barem, 
sljedeće osobe:

1. Ova Direktiva primjenjuje se na 
osobe koje podnose prijave, a koje su 
zaposlene u privatnom ili javnom sektoru i 
stekle su informacije o povredama u 
poslovnom okruženju uključujući, barem, 
sljedeće osobe:
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(a) osobe koje imaju položaj radnika u 
smislu članka 45. UFEU-a;

(a) osobe koje imaju položaj radnika u 
smislu članka 45. UFEU-a kao i bivše 
radnike;

(b) osobe koje imaju položaj 
samozaposlenih osoba u smislu članka 49. 
UFEU-a;

(b) osobe koje imaju položaj 
samozaposlenih osoba u smislu članka 49. 
UFEU-a;

(c) dioničare i osobe koje su članovi 
upravljačkog tijela poduzeća, uključujući 
članove koji ne upravljaju svakodnevnim 
radom te volontere i neplaćene vježbenike;

(c) dioničare i osobe koje su članovi 
upravljačkog tijela poduzeća, uključujući 
članove koji ne upravljaju svakodnevnim 
radom te volontere i neplaćene vježbenike;

(d) osobe koje rade pod nadzorom i u 
skladu s uputama ugovaratelja, 
podugovaratelja i dobavljača.

(d) osobe koje rade pod nadzorom i u 
skladu s uputama ugovaratelja, 
podugovaratelja i dobavljača.

(da) državne službenike:

(db) članove osoblja Europske unije 
kako su definirani u Pravilniku o osoblju 
EU-a.

2. Ova Direktiva primjenjuje se i na 
osobe koje podnose prijave, a čiji radni 
odnos tek treba početi u slučajevima kada 
je ta osoba saznala za povredu tijekom 
postupka zapošljavanja ili tijekom 
pregovora prije sklapanja ugovora.

2. Ova Direktiva primjenjuje se i na 
osobe koje podnose prijave, a čiji radni 
odnos tek treba početi u slučajevima kada 
je ta osoba saznala za povredu tijekom 
postupka zapošljavanja ili tijekom 
pregovora prije sklapanja ugovora.

2a. Ova Direktiva primjenjuje se i na 
posrednike koji olakšavaju podnošenje 
prijave i/ili otkrivanje, uključujući 
novinare.

Amandman 46

Prijedlog direktive
Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 3. Članak 3.

Definicije Definicije

(1) „povrede” znači stvarne ili moguće 
nezakonite aktivnosti ili zlouporaba zakona 
povezani s aktima Unije i područjima 
obuhvaćenima područjem primjene iz 
članka 1. i Priloga;

(1) „povrede” znači stvarne ili moguće 
nezakonite aktivnosti ili zlouporaba zakona 
ili drugi oblici nepravilnosti kojima se 
potkopava ili dovodi u opasnost javni 
interes u bilo kojem području nadležnosti 
Unije;
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(2) „nezakonite aktivnosti” znači 
radnje ili propusti koji su protivni pravu 
Unije;

(2) „nezakonite aktivnosti” znači 
radnje ili propusti koji su protivni pravu 
Unije;

(3) „zlouporaba zakona” znači radnje 
ili propusti obuhvaćeni područjem 
primjene prava Unije koji se ne čine
nezakonitima u formalnom smislu, ali su 
protivni cilju ili svrsi koji se nastoje 
ostvariti primjenjivim pravilima;

(3) „zlouporaba zakona” znači radnje 
ili propusti obuhvaćeni područjem 
primjene prava Unije koji se ne čine 
nezakonitima u formalnom smislu, ali su 
protivni cilju ili svrsi koji se nastoje 
ostvariti primjenjivim pravilima;

(4) „informacije o povredama” znači 
dokazi o stvarnim povredama i opravdane 
sumnje u moguće povrede koje još nisu 
počinjene;

(4) „informacije o povredama” znači 
dokazi, povjerljivi ili ostali, o stvarnim 
povredama i opravdane sumnje u moguće 
povrede koje još nisu počinjene;

(5) „prijava” znači pružanje 
informacija o povredi koja se dogodila ili 
će se vjerojatno dogoditi u organizaciji u 
kojoj osoba koja podnosi prijavu radi ili je 
radila ili u drugoj organizaciji s kojom je 
bila u kontaktu tijekom obavljanja posla;

(5) „prijava” znači pružanje 
informacija o povredi koja se dogodila ili 
će se vjerojatno dogoditi;

(6) „interno prijavljivanje” znači 
pružanje informacija o povredama unutar 
javne ili privatne pravne osobe;

(6) „interno prijavljivanje” znači 
pružanje informacija o povredama unutar 
javne ili privatne pravne osobe;

(7) „vanjsko prijavljivanje” znači 
pružanje informacija o povredama 
nadležnim tijelima;

(7) „vanjsko prijavljivanje” znači 
pružanje informacija o povredama 
nadležnim tijelima;

(8) „otkrivanje” znači stavljanje 
informacija o povredama stečenih u 
radnom okruženju na raspolaganje 
javnosti;

(8) „otkrivanje” znači stavljanje 
informacija o povredama stečenih u 
radnom okruženju na raspolaganje javnosti, 
njihovim otkrivanjem medijima, 
organizacijama civilnog društva ili 
drugom tijelu koje nije obuhvaćeno 
točkom 14. ovog članka;

(9) „osoba koja podnosi prijavu” znači 
svaka fizička ili pravna osoba koja 
prijavljuje ili otkriva informacije o 
povredama stečene tijekom obavljanja 
aktivnosti povezanih s poslom;

(9) „osoba koja podnosi prijavu” znači 
svaka fizička ili pravna osoba koja 
prijavljuje ili otkriva informacije o 
povredama stečene tijekom obavljanja
aktivnosti povezanih s poslom;

(9a) „posrednik” znači privatna ili 
pravna osoba koja olakšava podnošenje 
prijave ili otkrivanje;

(10) „radno okruženje” znači trenutačne 
ili prethodne profesionalne aktivnosti u 
javnom ili privatnom sektoru u okviru 
kojih, neovisno o njihovoj prirodi, osobe 
mogu saznati informacije o povredama i u 

(10) „radno okruženje” znači trenutačne 
ili prethodne profesionalne aktivnosti u 
javnom ili privatnom sektoru u okviru 
kojih, neovisno o njihovoj prirodi, osobe 
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okviru kojih te osobe mogu doživjeti 
osvetu ako prijave takve povrede;

mogu saznati informacije o povredama;

(11) „prijavljena osoba” znači fizička ili 
pravna osoba koja je u prijavi ili objavi 
navedena kao osoba koja je počinila 
povredu ili koja je povezana s povredom;

(11) „prijavljena osoba” znači fizička ili 
pravna osoba koja je u prijavi ili objavi 
navedena kao osoba koja je počinila 
povredu ili koja je povezana ili je bila 
povezana s povredom;

(12) „osveta” znači prijetnja ili stvarna 
radnja ili propust potaknuti internom ili 
vanjskom prijavom koji nastaju u radnom 
okruženju i uzrokuju, ili bi mogli 
uzrokovati, neopravdanu štetu osobi koja 
podnosi prijavu;

(12) „osveta” znači prijetnja ili stvarna 
radnja ili propust potaknuti internom ili 
vanjskom prijavom ili javnim otkrivanjem 
koji uzrokuju, ili bi mogli uzrokovati, 
neopravdanu izravnu ili neizravnu štetu 
osobi koja podnosi prijavu, njezinim 
kolegama, osobnim kontaktima ili 
osobama koje olakšavaju prijavljivanje i 
otkrivanje;

(13) „poduzeta mjera” znači svaka mjera 
koju je primatelj prijave poduzeo na 
internoj ili vanjskoj razini radi procjene 
točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, 
radi uklanjanja prijavljene povrede, 
uključujući mjere kao što su unutarnje 
istrage, kazneni progon, mjere za povrat 
sredstava i zaključivanje;

(13) „poduzeta mjera” znači svaka mjera 
koju je primatelj prijave poduzeo na 
internoj ili vanjskoj razini radi procjene 
točnosti navoda iz prijave i, prema potrebi, 
radi uklanjanja prijavljene povrede, 
uključujući mjere kao što su unutarnje 
istrage, kazneni progon, mjere za povrat 
sredstava i zaključivanje;

(14) „nadležno tijelo” znači svako 
nacionalno tijelo koje ima ovlasti 
zaprimati prijave u skladu s poglavljem III. 
i koje je imenovano za obavljanje dužnosti 
iz ove Direktive, posebno u pogledu 
poduzimanja daljnjih mjera na temelju 
prijava.

(14) „nadležno tijelo” znači svako tijelo 
koje ima ovlasti zaprimati prijave u skladu 
s poglavljem III. i koje je imenovano za 
obavljanje dužnosti iz ove Direktive, 
posebno u pogledu poduzimanja daljnjih 
mjera na temelju prijava.

Amandman 47

Prijedlog direktive
Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 4. Članak 4.

Obveza uspostave internih kanala i 
postupaka za podnošenje prijava i 

poduzimanje mjera na temelju prijava

Interni kanali i postupci za podnošenje 
prijava i poduzimanje mjera na temelju 

prijava

1. Države članice osiguravaju da 1. Države članice osiguravaju da 
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pravne osobe u privatnom i javnom sektoru 
uspostave interne kanale i postupke za 
podnošenje prijava i poduzimanje mjera na 
temelju prijava, prema potrebi nakon 
savjetovanja sa socijalnim partnerima.

pravne osobe u privatnom i javnom sektoru 
uspostave interne kanale i postupke za 
podnošenje prijava i poduzimanje mjera na 
temelju prijava, prema potrebi nakon 
savjetovanja sa socijalnim partnerima.

2. Takvim kanalima i postupcima 
omogućuje se podnošenje prijava 
zaposlenicima pravne osobe. Njima se i 
drugim osobama koje su u kontaktu s tom 
pravnom osobom zbog poslovnih 
djelatnosti moglo omogućiti podnošenje 
prijava, kako je navedeno u članku 2. 
stavku 1. točkama (b), (c) i (d), ali u 
odnosu na te kategorije osoba nije obvezna 
uporaba internih kanala.

2. Takvim kanalima i postupcima 
omogućuje se podnošenje prijava 
zaposlenicima pravne osobe. Njima se i 
drugim osobama koje su u kontaktu s tom 
pravnom osobom zbog poslovnih 
djelatnosti moglo omogućiti podnošenje 
prijava, kako je navedeno u članku 2. 
stavku 1. točkama (b), (c) i (d), ali u 
odnosu na te kategorije osoba nije obvezna 
uporaba internih kanala.

3. Pravne osobe u privatnom sektoru 
iz stavka 1. uključuju sljedeće:

3. Pravne osobe u privatnom sektoru 
iz stavka 1. uključuju sljedeće:

a) privatne pravne osobe s 50 ili više 
zaposlenika;

a) privatne pravne osobe s 50 ili više 
zaposlenika;

b) privatne pravne osobe s godišnjim 
prometom ili godišnjom bilancom od 
ukupno 10 milijuna EUR ili više;

b) privatne pravne osobe s godišnjim 
prometom ili godišnjom bilancom od 
ukupno 10 milijuna EUR ili više;

c) privatne pravne osobe bilo koje 
veličine koje djeluju u području 
financijskih usluga ili su ranjive na pranje 
novca ili financiranje terorizma, kako je 
uređeno aktima Unije iz Priloga.

c) privatne pravne osobe bilo koje 
veličine koje djeluju u području 
financijskih usluga ili su ranjive na pranje 
novca ili financiranje terorizma, kako je 
uređeno aktima Unije iz Priloga.

4. Nakon odgovarajuće procjene 
učinka uzimajući u obzir prirodu aktivnosti 
pravnih osoba i posljedičnu razinu rizika, 
države članice mogu zahtijevati od malih 
privatnih pravnih osoba, kako su definirane 
u Preporuci Komisije od 6. svibnja 2003.62, 
osim onih iz stavka 3. točke (c), da 
uspostave interne kanale i postupke za 
podnošenje prijava.

4. Nakon odgovarajuće procjene 
učinka uzimajući u obzir prirodu aktivnosti 
pravnih osoba i posljedičnu razinu 
relevantnosti i rizika za javnost, države 
članice mogu zahtijevati od malih privatnih 
pravnih osoba, kako su definirane u 
Preporuci Komisije od 6. svibnja 2003.62, 
osim onih iz stavka 3. točke (c), da 
uspostave interne kanale i postupke za 
podnošenje prijava.

5. Svaka odluka koju država članica 
donese u skladu sa stavkom 4. dostavlja se 
Komisiji zajedno s obrazloženjem i 
kriterijima korištenima u procjeni rizika. 
Komisija o toj odluci obavješćuje druge 
države članice.

5. Svaka odluka koju država članica 
donese u skladu sa stavkom 4. dostavlja se 
Komisiji zajedno s obrazloženjem i 
kriterijima korištenima u procjeni rizika. 
Komisija o toj odluci obavješćuje druge 
države članice.

6. Pravne osobe u javnom sektoru iz 
stavka 1. uključuju sljedeće:

6. Pravne osobe u javnom sektoru iz 
stavka 1. uključuju sljedeće:
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a) državnu upravu; a) državnu upravu;

b) regionalnu upravu i odjele; b) regionalnu upravu i odjele;

c) općine s više od 10 000 stanovnika; c) općine s više od 5 000 stanovnika;

(ca)          privatne subjekte koji pružaju 
javnu uslugu ili su pod javnom 
kontrolom;

d) druge subjekte na koje se 
primjenjuje javno pravo.

d) druge subjekte na koje se 
primjenjuje javno pravo.

6a. Institucije, agencije i tijela EU-a, 
nakon savjetovanja sa socijalnim 
partnerima, također uspostavljaju kanale i 
postupke podnošenja prijava i 
poduzimanja mjera na temelju prijava.

__________________ __________________

62 Preporuka Komisije od 6. svibnja 2003. 
o definiciji mikro, malih i srednjih 
poduzeća, SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

62 Preporuka Komisije od 6. svibnja 2003. 
o definiciji mikro, malih i srednjih 
poduzeća, SL L 124, 20.5.2003., str. 36.
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Prijedlog direktive
Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 5. Članak 5.

Postupci za interno prijavljivanje i 
poduzimanje mjera na temelju prijava

Postupci za interno prijavljivanje i 
poduzimanje mjera na temelju prijava

1. Postupci za podnošenje prijava i 
poduzimanje mjera na temelju prijava iz 
članka 4. uključuju sljedeće:

1. Postupci za podnošenje prijava i 
poduzimanje mjera na temelju prijava iz 
članka 4. uključuju sljedeće:

a) kanale za zaprimanje prijava koji su 
oblikovani, uspostavljeni i djeluju na način 
kojim se osigurava tajnost identiteta osobe 
koja podnosi prijavu i onemogućuje pristup 
neovlaštenom osoblju;

a) kanale za zaprimanje prijava koji su 
oblikovani, uspostavljeni i djeluju na način 
kojim se osigurava tajnost identiteta osobe 
koja podnosi prijavu, omogućuju 
anonimne prijave i u digitalnom 
okruženju te onemogućuje pristup 
neovlaštenim osobama;

b) imenovanje osobe ili odjela koji su 
nadležni za poduzimanje mjera na temelju 
prijava;

b) imenovanje, u uskoj suradnji sa 
zaposlenicima i njihovim predstavnicima,
osobe ili odjela koji su nadležni za 
poduzimanje mjera na temelju prijava;
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c) nadležnu osobu ili odjel koji s 
dužnom pažnjom poduzimaju mjere na 
temelju prijava;

c) nadležnu osobu ili odjel koji s 
dužnom pažnjom poduzimaju mjere na 
temelju prijava;

d) razumni okvir, koji ne prekoračuje 
tri mjeseca od podnošenja prijave, za 
dostavljanje povratnih informacija osobi 
koja je podnijela prijavu o mjerama 
poduzetima na temelju prijave;

d) razumni okvir, koji ne prekoračuje 
dva mjeseca od podnošenja prijave, za 
dostavljanje povratnih informacija osobi 
koja je podnijela prijavu o mjerama 
poduzetima na temelju prijave;

e) jasne i lako dostupne informacije o 
postupcima i informacije o tome kako i pod 
kojim uvjetima se prijave mogu podnositi 
vanjskim nadležnim tijelima u skladu s 
člankom 13. stavkom 2. i, prema potrebi, 
tijelima, uredima ili agencijama Unije.

e) jasne i lako dostupne informacije o 
postupcima i informacije o tome kako 
podnositi prijave vanjskim tijelima.

2. Kanalima predviđenima u stavku 1. 
točki (a) omogućuju se svi načini 
prijavljivanja navedeni u nastavku:

2. Kanalima predviđenima u stavku 1. 
točki (a) omogućuju se svi načini 
prijavljivanja navedeni u nastavku:

(a) pisane prijave u elektroničkom ili 
papirnatom obliku i/ili usmene prijave 
telefonom, za koje se može i ne mora 
izraditi zvučni zapis;

(a) pisane prijave u elektroničkom ili 
papirnatom obliku, uključujući opcije za 
anonimno otkrivanje, kao i otkrivanje uz 
pomoć kriptografskih metoda i/ili usmene 
prijave telefonom, za koje se može i ne 
mora izraditi zvučni zapis;;

(b) fizički sastanci s osobom ili 
odjelom koji su nadležni za zaprimanje 
prijava.

(b) fizički sastanci s osobom ili 
odjelom koji su nadležni za zaprimanje 
prijava.

Kanalima za podnošenje prijava može 
interno upravljati osoba ili odjel koji su 
imenovani u tu svrhu ili treća osoba, pod 
uvjetom da se poštuju mjere zaštite i 
zahtjevi iz stavka 1. točke (a).

Kanalima za podnošenje prijava može 
interno upravljati osoba ili odjel koji su 
imenovani u tu svrhu ili treća osoba, pod 
uvjetom da se poštuju mjere zaštite i 
zahtjevi iz stavka 1. točke (a).

3. Osoba ili odjel iz stavka 1. 
točke (b) može biti ista osoba koja je 
nadležna za zaprimanje prijava. Mogu se 
imenovati dodatne „osobe od povjerenja” 
od kojih osobe koje podnose prijave i 
osobe koje ispituju te prijave mogu tražiti 
povjerljive savjete.

3. Osoba ili odjel iz stavka 1. 
točke (b) može biti ista osoba koja je 
nadležna za zaprimanje prijava. Mogu se 
imenovati dodatne „osobe od povjerenja” 
od kojih osobe koje podnose prijave i 
osobe koje ispituju te prijave mogu tražiti 
povjerljive savjete.

Amandman 49

Prijedlog direktive
Članak 6.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 6. Članak 6.

Obveza uspostave vanjskih kanala za 
podnošenje prijava i poduzimanje mjera na 

temelju prijava

Obveza uspostave vanjskih kanala za 
podnošenje prijava i poduzimanje mjera na 

temelju prijava

1. Države članice imenuju nadležna 
tijela za zaprimanje i rješavanje prijava.

1. Države članice imenuju nadležna 
tijela za zaprimanje i rješavanje prijava
koja moraju biti neovisna i imati dovoljno 
ovlasti i adekvatnih financijskih i ljudskih 
resursa za djelotvorno funkcioniranje.

1a. Države članice dužne su osigurati i 
da osobe koje traže zaštitu kao zviždači 
imaju pravo na žalbu pred sudovima i da 
tijelo koje je ovlašteno za dodjelu takvog 
statusa ili zaštite ni u kakvim okolnostima 
ne može biti u stvarnom ili mogućem 
sukobu interesa u vezi s odlukom o dodjeli 
takvog statusa ili zaštite.

2. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela:

2. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela:

a) uspostave neovisne i autonomne 
vanjske kanale za podnošenje prijava koji 
su sigurni i kojima se osigurava 
povjerljivost za primanje i rješavanje
informacija koje je dostavila osoba koja 
podnosi prijavu;

a) uspostave neovisne i autonomne, 
jasne i transparentne vanjske kanale za 
podnošenje prijava koji su sigurni, kojima 
se osigurava povjerljivost i omogućuje 
anonimno prijavljivanje, za primanje i 
obradu informacija koje su dostavile osobe 
koje podnose prijavu ili posrednici;

(aa) djeluju neovisno i da raspolažu 
adekvatno kvalificiranim i osposobljenim 
osobljem i odgovarajućim sredstvima;

(ab) jamče savjete i pravnu podršku 
osobama koje podnose prijavu i 
posrednicima;

b) u razumnom roku, koji ne smije biti 
dulji od tri mjeseca ili šest mjeseci u 
opravdanim slučajevima, dostave osobi 
koja podnosi prijavu povratne informacije 
o poduzetim mjerama na temelju prijave;

b) u razumnom roku, koji ne smije biti 
dulji od tri mjeseca ili šest mjeseci u 
opravdanim slučajevima, dostave osobi 
koja podnosi prijavu povratne informacije 
o poduzetim mjerama na temelju prijave;

c) prosljeđuju informacije iz prijava 
nadležnim tijelima, uredima ili agencijama 
Unije, prema potrebi, radi provođenja
daljnje istrage, ako je tako predviđeno 
nacionalnim pravom ili pravom Unije.

c) prosljeđuju informacije iz prijava 
nadležnim tijelima, uredima ili agencijama 
Unije, prema potrebi, radi provođenja 
daljnje istrage, ako je tako predviđeno 
nacionalnim pravom ili pravom Unije, uz 
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istovremeno jamčenje povjerljivosti i/ili 
anonimnosti osobe koja podnosi prijavu.

(ca) podižu razinu javne osviještenosti 
kako bi se osiguralo podnošenje prijava o 
povredama;

(cb) prikupljaju i objavljuju podatke i 
informacije povezane s funkcioniranjem 
zakona i okvira za zviždače.

3. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela na temelju prijava 
poduzimaju nužne mjere i da, u mjeri u 
kojoj je to primjereno, provode istrage o 
predmetu prijava. Nadležna tijela priopćuju 
osobi koja podnosi prijavu konačni rezultat 
istraga.

3. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela na temelju prijava 
poduzimaju nužne mjere i da, u mjeri u 
kojoj je to primjereno, provode istrage o 
predmetu prijava. Nadležna tijela priopćuju 
osobi koja podnosi prijavu konačni rezultat 
istraga.

3a. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela imaju pravo zaprimati 
pritužbe o nepoštenom postupanju i 
neodgovarajućim istragama nad osobama 
koje podnose prijave o povredama, 
provoditi istrage na temelju njih i 
rješavati ih.

4. Države članice osiguravaju da 
svako tijelo koje zaprimi prijavu, ali ju nije 
nadležno riješiti, proslijedi tu prijavu 
nadležnom tijelu i obavijesti osobu koja 
podnosi prijavu.

4. Države članice osiguravaju da 
svako tijelo koje zaprimi prijavu, ali ju nije 
nadležno riješiti, proslijedi tu prijavu 
nadležnom tijelu i obavijesti osobu koja 
podnosi prijavu.
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Prijedlog direktive
Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 7. Članak 7.

Oblikovanje vanjskih kanala za podnošenje 
prijava

Oblikovanje vanjskih kanala za podnošenje 
prijava

1. Posebni vanjski kanali za 
podnošenje prijava smatraju se neovisnima 
i autonomnima ako ispunjavaju sljedeće 
kriterije:

1. Posebni vanjski kanali za 
podnošenje prijava smatraju se neovisnima, 
autonomnima, jasnima i transparentnima
ako ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) odvojeni su od općih a) odvojeni su od općih 
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komunikacijskih kanala nadležnog tijela, 
među ostalim i od onih kojima nadležno 
tijelo komunicira interno ili s trećim 
stranama u svojem uobičajenom 
poslovanju;

komunikacijskih kanala nadležnog tijela, 
među ostalim i od onih kojima nadležno 
tijelo komunicira interno ili s trećim 
stranama u svojem uobičajenom 
poslovanju;

b) oblikovani su, uspostavljeni i 
funkcioniraju tako da se jamči potpunost, 
cjelovitost i povjerljivost informacija te 
sprječava pristup neovlaštenim članovima 
osoblja nadležnog tijela;

b) oblikovani su, uspostavljeni i 
funkcioniraju tako da se jamči potpunost, 
cjelovitost i povjerljivost identiteta i/ili 
anonimnosti osobe koja podnosi prijavu 
ili posrednika;

(ba) sprječavaju pristup neovlaštenim 
osobama;

(c) omogućuju pohranjivanje 
informacija u trajnom obliku u skladu s 
člankom 11. kako bi se omogućile daljnje 
istrage.

(c) omogućuju pohranjivanje 
informacija u trajnom obliku u skladu s 
člankom 11. kako bi se omogućile daljnje 
istrage.

(ca) lako su dostupne i osobama s 
invaliditetom.

2. Posebnim kanalima za podnošenje 
prijava omogućuje se prijavljivanje barem 
na sljedeće načine:

2. Posebnim kanalima za podnošenje 
prijava omogućuje se prijavljivanje barem 
na sljedeće načine:

a) pisanom prijavu u elektroničkom ili 
papirnatom obliku;

a) pisanom prijavom u elektroničkom 
ili papirnatom obliku, uključujući opcije 
za anonimno otkrivanje, kao i otkrivanje 
uz pomoć kriptografskih metoda;

b) usmenom telefonskom prijavom, 
koja se snima ili ne;

b) usmenom telefonskom prijavom, 
koja se snima ili ne;

c) fizičkim sastankom s nadležnim 
osobljem nadležnog tijela.

c) fizičkim sastankom s nadležnim 
osobljem nadležnog tijela.

3. Nadležna tijela osiguravaju da se 
prijava zaprimljena na neki drugi način 
osim posebnim kanalima za podnošenje 
prijava iz stavaka 1. i 2. žurno i bez
izmjene proslijedi nadležnom osoblju 
nadležnog tijela uporabom posebnih 
komunikacijskih kanala.

3. Nadležna tijela osiguravaju da se 
prijava zaprimljena na neki drugi način 
osim posebnim kanalima za podnošenje 
prijava iz stavaka 1. i 2. žurno i bez 
izmjene proslijedi nadležnom osoblju 
nadležnog tijela uporabom posebnih 
komunikacijskih kanala.

4. Države članice uspostavljaju 
postupke kojima će osigurati da, u slučaju 
da je prijava izvorno naslovljena na osobu 
koja nije imenovana nadležnom osobom za 
zaprimanje prijava, ta osoba ne otkrije 
informacije koje bi mogle otkriti identitet 
osobe koja je podnijela prijavu ili 
prijavljene osobe.

4. Države članice uspostavljaju 
postupke kojima će osigurati da, u slučaju 
da je prijava izvorno naslovljena na osobu 
koja nije imenovana nadležnom osobom za 
zaprimanje prijava, ta osoba ne otkrije 
informacije koje bi mogle otkriti identitet 
osobe koja je podnijela prijavu ili 
prijavljene osobe.
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Prijedlog direktive
Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 8. Članak 8.

Nadležno osoblje Nadležno osoblje

1. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela imaju nadležno osoblje za 
rješavanje prijava. Nadležno osoblje 
sudjeluje u posebnom osposobljavanju za 
rješavanje prijava.

1. Države članice osiguravaju da 
nadležna tijela imaju nadležno osoblje za 
rješavanje prijava. Nadležno osoblje 
sudjeluje u posebnom i redovitom 
osposobljavanju za rješavanje prijava.

2. Nadležno osoblje obavlja sljedeće 
zadaće:

2. Nadležno osoblje obavlja sljedeće 
zadaće:

a) pruža svim zainteresiranim 
osobama informacije o postupcima 
podnošenja prijava;

a) pruža svim zainteresiranim 
osobama informacije o postupcima 
podnošenja prijava i zaštiti na koju imaju 
pravo;

b) zaprima prijave i poduzima mjere 
na temelju prijava;

b) zaprima prijave i poduzima mjere 
na temelju prijava;

c) održava kontakt s osobom koja 
podnosi prijavu kako bi ju obavijestilo o 
napretku i ishodu istrage.

c) održava kontakt s osobom koja 
podnosi prijavu ili posrednikom kako bi ih
obavijestilo o napretku i ishodu istrage.

Amandman 52

Prijedlog direktive
Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 9. Članak 9.

Postupci koji se primjenjuju na vanjsko 
prijavljivanje

Postupci koji se primjenjuju na vanjsko 
prijavljivanje

1. Postupcima koji se primjenjuju na 
vanjsko prijavljivanje propisano je 
sljedeće:

1. Postupcima koji se primjenjuju na 
vanjsko prijavljivanje propisano je 
sljedeće:

a) način na koji nadležno tijelo može 
od osobe koja podnosi prijavu zatražiti 

a) način na koji nadležno tijelo može 
od osobe koja podnosi prijavu ili 
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pojašnjenje informacija iz prijave ili 
dostavljanje dodatnih informacija koje su 
na raspolaganju osobi koja podnosi prijavu;

posrednika zatražiti pojašnjenje 
informacija iz prijave ili dostavljanje 
dodatnih informacija koje su na 
raspolaganju osobi koja podnosi prijavu;

(aa) način na koji osoba koja podnosi 
prijavu može zatražiti objašnjenje 
dostavljenih informacija ili pružanje 
dodatnih informacija;

b) razumni rok, koji nije dulji od tri
mjeseca ili šest mjeseci u propisno 
opravdanim slučajevima, za davanje 
povratnih informacija osobi koja podnosi 
prijavu o mjerama poduzetima na temelju
prijave te vrsta i sadržaj povratnih 
informacija;

b) razumni rok, koji nije dulji od dva
mjeseca ili četiri mjeseca u propisno 
opravdanim slučajevima, za davanje 
ažuriranih informacija osobi koja podnosi 
prijavu o aktualnom i budućem statusu
prijave, kao i opis oblika i sadržaja
povratnih informacija;

c) sustav povjerljivosti koji se 
primjenjuje na prijave, uključujući 
podrobni opis okolnosti u kojima se mogu 
otkriti povjerljivi podaci o osobi koja je 
podnijela prijavu.

c) mjere povjerljivosti koje se 
primjenjuje na prijave, uključujući 
podrobni opis okolnosti u kojima se mogu 
otkriti povjerljivi podaci o osobi koja je 
podnijela prijavu. Kada je potrebno otkriti 
identifikacijske podatke, o tome dovoljno 
unaprijed treba obavijestiti osobe koje 
podnose prijave i posrednike te im 
potencijalno pružiti dodatne mjere zaštite.

2. Podrobni opis iz stavka 1. točke (c) 
uključuje iznimne slučajeve u kojima 
povjerljivost podataka možda neće biti 
zajamčena, uključujući slučajeve u kojima
je otkrivanje podataka nužna i 
proporcionalna obveza u skladu s pravom 
Unije ili nacionalnim pravom u kontekstu 
istraga ili naknadnih sudskih postupaka, ili 
radi zaštite sloboda drugih osoba, 
uključujući pravo predmetne osobe na 
obranu, pri čemu u svakom slučaju vrijede 
primjerene zaštitne mjere u skladu s tim 
propisima.

2. Podrobni opis iz stavka 1. točke (c) 
uključuje iznimne slučajeve u kojima 
povjerljivost podataka možda neće biti 
zajamčena, uključujući slučajeve u kojima 
je otkrivanje podataka nužna i
proporcionalna obveza u skladu s pravom 
Unije ili nacionalnim pravom u kontekstu 
istraga ili naknadnih sudskih postupaka, ili 
radi zaštite sloboda drugih osoba, 
uključujući pravo predmetne osobe na 
obranu, pri čemu u svakom slučaju vrijede 
primjerene zaštitne mjere u skladu s tim 
propisima.

3. Podrobni opis iz stavka 1. točke (c) 
mora biti napisan jasnim i razumljivim 
jezikom i mora biti lako dostupan osobama 
koje podnose prijave.

3. Podrobni opis iz stavka 1. točke (c) 
mora biti napisan jasnim i razumljivim 
jezikom i mora biti lako dostupan osobama 
koje podnose prijave ili posrednicima.
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Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) uvjete pod kojima osoba koja 
podnosi prijavu može ostvariti zaštitu u 
skladu s ovom Direktivom;

(a) postojeći okvir s pomoću kojega
osoba koja podnosi prijavu ili posrednici 
mogu ostvariti zaštitu u skladu s ovom 
Direktivom;
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Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 1. – točka b – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(i) telefonske brojeve, uz obavijest o 
tome snimaju li se razgovori pri uporabi tih 
telefonskih linija;

(i) telefonske brojeve, uz obavijest o 
tome snimaju li se razgovori i o 
postavkama anonimnosti pri uporabi tih 
telefonskih linija;
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Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Nadležna tijela odmah po primitku 
pisanih prijava potvrđuju njihov primitak 
na poštansku ili elektroničku adresu koju je 
navela osoba koja podnosi prijavu, osim 
ako je osoba koja podnosi prijavu izričito 
navela drukčije ili ako nadležno tijelo 
opravdano vjeruje da bi potvrda primitka 
pisane prijave ugrozila zaštitu identiteta 
osobe koja podnosi prijavu.

2. Nadležna tijela odmah po primitku 
pisanih prijava potvrđuju njihov primitak 
na poštansku ili elektroničku adresu koju je 
navela osoba koja podnosi prijavu ili 
posrednik, osim ako su izričito naveli
drukčije ili ako nadležno tijelo opravdano 
vjeruje da bi potvrda primitka pisane 
prijave ugrozila zaštitu identiteta osobe 
koja podnosi prijavu ili posrednika.
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Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako se prijava podnosi telefonom, 
nadležno tijelo ima pravo evidentirati 
usmenu prijavu, uz suglasnost osobe koja 
podnosi prijavu, na jedan od sljedećih 
načina:

Ako se prijava podnosi telefonom, 
nadležno tijelo ima pravo evidentirati 
usmenu prijavu, uz suglasnost osobe koja 
podnosi prijavu ili posrednika, na jedan od 
sljedećih načina:
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Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nadležno tijelo nudi osobi koja podnosi 
prijavu mogućnost da provjeri i ispravi 
prijepis poziva te da ga ovjeri potpisom.

Nadležno tijelo nudi osobi koja podnosi 
prijavu ili posredniku mogućnost da 
provjeri i ispravi prijepis poziva te da ga 
ovjeri potpisom.

Amandman 58

Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se za podnošenje prijave 
upotrebljava telefonska linija na kojoj nije 
moguće napraviti zvučni zapis, nadležno 
tijelo ima pravo evidentirati usmenu 
prijavu u obliku točnog zapisnika 
razgovora koji sastavlja nadležno osoblje. 
Nadležno tijelo nudi osobi koja podnosi 
prijavu mogućnost da provjeri i ispravi 
zapisnik poziva te da ga ovjeri potpisom.

4. Ako se za podnošenje prijave 
upotrebljava telefonska linija na kojoj nije 
moguće napraviti zvučni zapis, nadležno 
tijelo ima pravo evidentirati usmenu 
prijavu u obliku točnog zapisnika 
razgovora koji sastavlja nadležno osoblje. 
Nadležno tijelo nudi osobi koja podnosi 
prijavu ili posredniku mogućnost da 
provjeri i ispravi zapisnik poziva te da ga 
ovjeri potpisom.
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Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 5. – podstavak 1. – uvodni dio
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako osoba zatraži sastanak s nadležnim 
osobljem nadležnog tijela za podnošenje 
prijave u skladu s člankom 7. stavkom 2. 
točkom (c), nadležna tijela osiguravaju, uz 
suglasnost osobe koja podnosi prijavu, 
vođenje potpunog i točnog zapisnika sa 
sastanka u trajnom i dostupnom obliku. 
Nadležno tijelo ima pravo evidentirati 
zapisnik sa sastanka na sljedeće načine:

Ako osoba zatraži sastanak s nadležnim 
osobljem nadležnog tijela za podnošenje 
prijave u skladu s člankom 7. stavkom 2. 
točkom (c), nadležna tijela osiguravaju, uz 
suglasnost osobe koja podnosi prijavu ili 
posrednika, vođenje potpunog i točnog 
zapisnika sa sastanka u trajnom i 
dostupnom obliku. Nadležno tijelo ima 
pravo evidentirati zapisnik sa sastanka na 
sljedeće načine:
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Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nadležno tijelo nudi osobi koja podnosi 
prijavu mogućnost da provjeri i ispravi 
zapisnik sa sastanka te da ga ovjeri 
potpisom.

Nadležno tijelo nudi osobi koja podnosi 
prijavu ili posredniku mogućnost da 
provjeri i ispravi zapisnik sa sastanka te da 
ga ovjeri potpisom.
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Prijedlog direktive
Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 13. Članak 13.

Uvjeti za zaštitu osoba koje podnose 
prijave

Okvir za zaštitu osoba koje podnose 
prijave i posrednika

1. Osoba koja podnosi prijavu 
ispunjava uvjete za zaštitu u skladu s ovom 
Direktivom ako u trenutku podnošenja 
prijave ima opravdane razloge vjerovati da 
su prijavljene informacije točne i da su 
obuhvaćene područjem primjene ove 
Direktive.

Osoba koja podnosi prijavu ili posrednik
ispunjava uvjete za zaštitu u skladu s ovom 
Direktivom ako u trenutku podnošenja 
prijave ili otkrivanja ima opravdane 
razloge vjerovati da su prijavljene ili 
otkrivene informacije točne i da su 
obuhvaćene područjem primjene ove 
Direktive.

2. Osoba koja podnosi vanjsku 
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prijavu ispunjava uvjete za zaštitu u 
skladu s ovom Direktivom ako je ispunjen 
jedan od sljedećih uvjeta:

a) on ili ona prvo su podnijeli internu 
prijavu, ali u razumnom roku iz članka 5. 
nisu poduzete odgovarajuće mjere na 
temelju prijave;

b) interni kanali za podnošenje 
prijava nisu dostupni osobi koja podnosi 
prijavu ili se nije moglo razumno 
očekivati da će osoba koja podnosi prijavu 
biti svjesna da su takvi kanali dostupni;

c) osoba koja podnosi prijavu nije se 
morala koristiti internim kanalima za 
podnošenje prijava, u skladu s člankom 4. 
stavkom 2.;

d) zbog predmeta prijave od nje ili 
njega nije se moglo razumno očekivati da 
će se koristiti internim kanalima za 
podnošenje prijave;

e) on ili ona imali su opravdane 
razloge vjerovati da bi se uporabom 
internih kanala za podnošenje prijave 
ugrozila djelotvornost istražnih mjera 
nadležnih tijela;

f) u skladu s pravom Unije, on ili 
ona imali su pravo podnijeti prijavu 
izravno nadležnim tijelima uporabom 
vanjskih kanala za podnošenje prijava.

3. Osoba koja podnosi prijavu 
nadležnim tijelima, uredima ili 
agencijama Unije o povredama koje su 
obuhvaćene područjem primjene ove 
Direktive ispunjava uvjete za zaštitu 
propisane ovom Direktivom pod istim 
uvjetima kao i osoba koja je podnijela 
vanjsku prijavu u skladu s uvjetima iz 
stavka 2.

4. Osoba koja javno otkriva 
informacije o povredama obuhvaćenima 
područjem primjene ove Direktive 
ispunjava uvjete za zaštitu u skladu s 
ovom Direktivom u sljedećim slučajevima:

(a) on ili ona prvo su podnijeli internu 
i/ili vanjsku prijavu u skladu s 
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poglavljima II i III. i stavkom 2. ovog 
članka, ali u roku iz članka 6. stavka 2. 
točke (b) i članka 9. stavka 1. točke (b) 
nisu poduzete odgovarajuće mjere kao 
odgovor na prijavu ili

(b) od njega ili nje nije se moglo 
razumno očekivati da će se koristiti 
internim i/ili vanjskim kanalima za 
podnošenje prijava zbog neposredne ili 
očite opasnosti za javni interes ili zbog 
posebnih okolnosti slučaja, ili ako postoji 
rizik od nepopravljive štete.
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Prijedlog direktive
Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 14. Članak 14.

Zabrana osvete protiv osoba koje podnose 
prijave

Zabrana osvete protiv osoba koje podnose 
prijave i posrednika

Države članice poduzimaju nužne mjere za 
zabranu bilo kojeg oblika osvete, izravne
ili neizravne, protiv osoba koje podnose 
prijave i koje ispunjavaju uvjete iz članka 
13., uključujući posebno u obliku 
sljedećeg:

Države članice poduzimaju nužne mjere za 
zabranu bilo koje mjere kojom se prijeti, 
koja se pokušava provesti ili koja se 
provodi, a kojom bi se moglo ugroziti 
izvršavanje prava zaštićenih ovom 
Direktivom. To uključuje, ali nije 
ograničeno na mjere osvete kao što su:

(-a) uznemiravanje, fizičko i verbalno 
nasilje, uključujući prisilu, zastrašivanje 
ili izoliranje;

a) privremenog udaljavanja, 
otpuštanja, razrješenja ili jednakovrijednih 
mjera;

a) privremenog udaljavanja, 
otpuštanja, razrješenja ili jednakovrijednih 
mjera;

b) nazadovanja ili uskraćivanja 
mogućnosti za napredovanje;

b) nazadovanja ili uskraćivanja 
mogućnosti za napredovanje;

c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta 
rada, smanjenja plaće, promjene radnog 
vremena;

c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta 
rada, smanjenja plaće, promjene radnog 
vremena;

d) uskraćivanja mogućnosti za 
osposobljavanje;

d) uskraćivanja mogućnosti za 
osposobljavanje;
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e) negativne ocjene rada ili preporuke 
za zapošljavanje;

e) negativne ocjene rada ili preporuke 
za zapošljavanje;

f) nametanja ili određivanja stegovne 
kazne, prijekora ili druge kazne, 
uključujući financijske;

f) nametanja ili određivanja stegovne 
kazne, prijekora ili druge kazne, 
uključujući financijske;

g) prisile, zastrašivanja, 
uznemiravanja ili izoliranja na radnom 
mjestu;

h) diskriminacije, stavljanja u 
nepovoljni položaj ili nepoštenog 
postupanja;

h) diskriminacije, stavljanja u 
nepovoljni položaj ili nepoštenog 
postupanja;

i) nepretvaranja ugovora o radu na 
određeno vrijeme u ugovor na neodređeno 
vrijeme;

i) nepretvaranja ugovora o stažiranju 
ili radu na određeno vrijeme u ugovor na 
neodređeno vrijeme;

j) neproduljenja ugovora o radu na 
određeno vrijeme ili njegova 
prijevremenog raskida;

j) neproduljenja ugovora o radu na 
određeno vrijeme ili volontiranju ili 
njegova prijevremenog raskida;

k) štete, uključujući štete za ugled 
osobe, ili financijskog gubitka, uključujući 
gubitka poslovanja i gubitka prihoda;

k) štete, uključujući štete za ugled 
osobe, ili financijskog gubitka, uključujući 
gubitka poslovanja i gubitka prihoda;

l) stavljanja na crnu listu na temelju 
neformalnog ili formalnog sektorskog 
sporazuma ili sporazuma koji se 
primjenjuje na cijelu industriju, što znači 
da osoba u budućnosti neće moći naći 
posao u tom sektoru ili industriji;

l) stavljanja na crnu listu na temelju 
neformalnog ili formalnog sektorskog 
sporazuma ili sporazuma koji se 
primjenjuje na cijelu industriju, što znači 
da osoba u budućnosti neće moći naći 
posao u tom sektoru ili industriji;

m) prijevremenog raskida ugovora o 
nabavi robe ili usluga ili njegova 
poništavanja;

m) prijevremenog raskida ugovora o 
nabavi robe ili usluga ili njegova 
poništavanja;

n) poništavanja licencije ili dozvole. n) poništavanja licencije ili dozvole.
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Prijedlog direktive
Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 15. Članak 15.

Mjere za zaštitu osoba koje podnose 
prijave od osvete

Mjere za zaštitu osoba koje podnose 
prijave i posrednika od osvete

1. Države članice poduzimaju nužne 
mjere kako bi osigurale zaštitu od osvete 

1. Države članice poduzimaju nužne 
mjere kako bi osigurale zaštitu od osvete 
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osoba koje podnose prijave koje 
ispunjavaju uvjete iz članka 13. Takve 
mjere uključuju, posebno, one iz stavaka 
od 2. do 8.

osoba koje podnose prijave i posrednika u 
skladu s okvirom iz članka 13. Takve 
mjere uključuju, posebno, one iz stavaka 
od 2. do 8.

2. Sveobuhvatne i neovisne 
informacije i savjeti o postupcima i 
pravnim lijekovima koji su dostupni za 
zaštitu od osvete moraju biti besplatno i 
jednostavno dostupne javnosti.

2. Sveobuhvatne i neovisne 
informacije i savjeti o postupcima i 
pravnim lijekovima koji su dostupni za 
zaštitu od osvete moraju biti besplatno i 
jednostavno dostupne javnosti.

3. Osobe koje podnose prijave imaju 
pristup učinkovitoj pomoći nadležnih tijela 
pred bilo kojim relevantnim tijelom koje 
sudjeluje u njihovoj zaštiti od osvete 
uključujući, ako je tako predviđeno 
nacionalnim pravom, potvrdu činjenice da 
ispunjavaju uvjete za zaštitu u skladu s 
ovom Direktivom.

3. Osobe koje podnose prijave i 
posrednici imaju pristup učinkovitoj 
pomoći nadležnih tijela pred bilo kojim 
relevantnim tijelom koje sudjeluje u 
njihovoj zaštiti od osvete uključujući, ako 
je tako predviđeno nacionalnim pravom, 
potvrdu činjenice da ispunjavaju uvjete za 
zaštitu u skladu s ovom Direktivom.

4. Smatra se da osobe koje podnose 
vanjske prijave nadležnim tijelima ili javno 
otkrivaju informacije u skladu s ovom 
Direktivom ne krše nikakvo ograničenje u 
vezi s otkrivanje informacija koje je 
predviđeno ugovorom ili bilo kojim 
zakonom ili drugim propisom te ni na koji 
način nisu odgovorne za takvo otkrivanje.

4. Smatra se da osobe koje podnose 
vanjske prijave nadležnim tijelima ili javno 
otkrivaju informacije u skladu s ovom 
Direktivom ne krše nikakvo ograničenje u 
vezi s otkrivanje informacija koje je 
predviđeno ugovorom ili bilo kojim 
zakonom ili drugim propisom te ni na koji 
način nisu odgovorne za takvo otkrivanje.

5. U sudskim postupcima pokrenutima 
zbog štete koju je pretrpjela osoba koja 
podnosi prijavu te pod uvjetom da je ta 
osoba iznijela opravdane razloge da je 
šteta nanesena kao osveta zbog prijave ili 
otkrivanja, osoba koja je poduzela mjeru 
osvete mora dokazati da šteta nije bila 
posljedica prijave već da se isključivo 
temeljila na opravdanim razlozima.

5. U sudskim postupcima pokrenutima 
zbog štete koju je pretrpjela osoba koja 
podnosi prijavu ili posrednik, osoba koja je 
poduzela mjeru osvete mora dokazati da 
šteta nije bila posljedica prijave ili javnog 
otkrivanja već da se isključivo temeljila na 
opravdanim razlozima.

6. Osobe koje podnose prijave imaju, 
prema potrebi, pristup korektivnim 
mjerama protiv osvete, uključujući 
privremenu pomoć do okončanja sudskog 
postupka, u skladu s nacionalnim okvirom.

6. Osobe koje podnose prijave i 
posrednici imaju, prema potrebi, pristup 
korektivnim mjerama protiv osvete, 
uključujući privremenu pomoć do 
okončanja sudskog postupka, u skladu s 
nacionalnim okvirom.

7. Osobe koje podnose prijavu imaju 
pravo, povrh izuzeća od mjera, postupaka 
ili pravnih lijekova koji su predviđeni u 
Direktivi (EU) 2016/943, tražiti 
odbacivanje tužbe u sudskim postupcima, 
uključujući postupcima zbog klevete, 

7. Osobe koje podnose prijavu imaju 
pravo, povrh izuzeća od mjera, postupaka 
ili pravnih lijekova koji su predviđeni u 
Direktivi (EU) 2016/943, tražiti 
odbacivanje tužbe u sudskim postupcima, 
uključujući postupcima zbog klevete, 
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povrede autorskog prava, povrede tajnosti 
ili zahtjeva za naknadu na temelju 
privatnog, javnog ili kolektivnog radnog 
prava, na temelju toga da su podnijele 
prijavu ili otkrile informacije u skladu s 
ovom Direktivom.

povrede autorskog prava, povrede tajnosti 
ili zahtjeva za naknadu na temelju 
privatnog, javnog ili kolektivnog radnog 
prava, na temelju toga da su podnijele 
prijavu ili otkrile informacije u skladu s 
ovom Direktivom.

8. Povrh pružanja pravne pomoći 
osobama koje podnose prijave u kaznenim 
i prekograničnim građanskim postupcima u 
skladu s Direktivom (EU) 2016/1919 i 
Direktivom 2008/52/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća1a, i u skladu s 
nacionalnim pravom, države članice mogu 
u okviru sudskih postupaka predvidjeti 
dodatne mjere pravne ili financijske 
pomoći i potpore osobama koje podnose 
prijave.

8. Povrh pružanja pravne pomoći 
osobama koje podnose prijave u kaznenim 
i prekograničnim građanskim postupcima u 
skladu s Direktivom (EU) 2016/1919 i 
Direktivom 2008/52/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća1a, i u skladu s 
nacionalnim pravom, države članice mogu 
u okviru sudskih postupaka predvidjeti 
dodatne mjere pravne ili financijske 
pomoći i potpore osobama koje podnose 
prijave. 

__________________ __________________

1a Direktiva 2008/52/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o 
nekim aspektima mirenja u građanskim i 
trgovačkim stvarima (SL L 136, 
24.5.2008., str. 3.).

1a Direktiva 2008/52/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o 
nekim aspektima mirenja u građanskim i 
trgovačkim stvarima (SL L 136, 
24.5.2008., str. 3.).

Amandman 64

Prijedlog direktive
Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako identitet prijavljene osobe nije 
poznat javnosti, nadležna tijela osiguravaju 
zaštitu njezina identiteta tijekom trajanja 
istrage.

2. Ako identitet prijavljene osobe nije 
poznat javnosti, nadležna tijela osiguravaju 
zaštitu njezina identiteta tijekom trajanja 
istrage, ali nikako nakon početka 
kaznenog postupka.
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Prijedlog direktive
Članak 17.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 17. Članak 17.

Kazne Kazne

1. Države članice predviđaju 
djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće kazne 
za fizičke ili pravne osobe koje:

Države članice predviđaju djelotvorne, 
razmjerne i odvraćajuće kazne za fizičke ili 
pravne osobe koje:

(a) sprječavaju ili pokušavaju spriječiti 
prijavljivanje;

(a) sprječavaju ili pokušavaju spriječiti 
prijavljivanje;

(b) poduzimaju mjere osvete protiv 
osoba koje podnose prijave;

(b) poduzimaju mjere osvete protiv osoba 
koje podnose prijave ili posrednika;

(c) pokreću zlonamjerne postupke 
protiv osoba koje podnose prijave;

(c) pokreću zlonamjerne postupke 
protiv osoba koje podnose prijave ili 
posrednika;

(d) krše dužnost čuvanja tajnosti 
identiteta osoba koje podnose prijave.

(d) krše dužnost čuvanja tajnosti 
identiteta osoba koje podnose prijave ili 
posrednika.

2. Države članice predviđaju 
djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće 
kazne za osobe koje podnose zlonamjerne 
prijave ili otkrivaju informacije ili ih 
zloupotrebljavaju, uključujući mjere 
plaćanja naknade osobama koje su 
pretrpjele štetu zbog zlonamjernih prijava 
ili otkrivanja ili zbog zlouporabe prijava 
ili otkrivanja.
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Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) utvrđeni broj mjera osvete protiv 
osoba koje podnose prijave.
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Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 3.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3.a Takva se izvješća objavljuju i lako 
su dostupna javnosti.
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio 1. – poddio A – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Postupci javne nabave povezani s 
ugovorima o nabavi obrambenih proizvoda 
i ugovori o nabavi i pružanju 
vodoopskrbnih, energetskih, prometnih i 
poštanskih usluga i svi ostali ugovori ili 
usluge kako su uređeni zakonodavstvom 
Unije:

1. Postupci javne nabave povezani s 
ugovorima o nabavi obrambenih proizvoda 
i ugovori o nabavi i pružanju 
vodoopskrbnih, energetskih, prometnih i 
poštanskih usluga i svi ostali ugovori ili 
usluge kako su uređeni zakonodavstvom 
Unije, uključujući:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio A – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Postupci preispitivanja uređeni 
sljedećim:

2. Postupci preispitivanja uređeni 
osobito sljedećim:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio B – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pravila kojima se utvrđuje regulatorni i 
nadzorni okvir i zaštita potrošača i ulagača 
u financijskim uslugama Unije i na 
tržištima kapitala, bankarske i kreditne 
usluge, usluge osiguranja i reosiguranja, 
profesionalne ili osobne mirovine,
vrijednosni papiri, investicijski fondovi, 
savjeti za plaćanja i ulaganja i usluge iz 
Priloga I. Direktivi 2013/36/EU o 

Pravila kojima se utvrđuje regulatorni i 
nadzorni okvir i zaštita potrošača i ulagača 
u financijskim uslugama Unije i na 
tržištima kapitala, bankarske i kreditne 
usluge, usluge osiguranja i reosiguranja, 
profesionalne ili osobne mirovine, 
vrijednosni papiri, investicijski fondovi, 
savjeti za plaćanja i ulaganja i usluge iz 
Priloga I. Direktivi 2013/36/EU o 
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pristupanju djelatnosti kreditnih institucija 
i bonitetnom nadzoru nad kreditnim 
institucijama i investicijskim društvima, 
izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju 
izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 
2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., 
str. 338), kako su uređena sljedećim:

pristupanju djelatnosti kreditnih institucija 
i bonitetnom nadzoru nad kreditnim 
institucijama i investicijskim društvima, 
izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju 
izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 
2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., 
str. 338.), kako su uređena osobito
sljedećim:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio C – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Opći zahtjevi za sigurnost 
proizvoda koji se stavljaju na tržište Unije 
kako su definirani i uređeni sljedećim:

1. Opći zahtjevi za sigurnost 
proizvoda koji se stavljaju na tržište Unije 
kako su definirani i uređeni, na primjer,
sljedećim:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio C – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Stavljanje na tržište i uporaba 
osjetljivih i opasnih proizvoda, kako su 
uređeni sljedećim:

2. Stavljanje na tržište i uporaba 
osjetljivih i opasnih proizvoda, kako su 
uređeni, na primjer, sljedećim:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio D – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
željezničkog prometa kako su uređeni 
Direktivom (EU) 2016/798 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o 
sigurnosti željeznica (SL L 138, 
26.5.2016., str. 102.).

1. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
željezničkog prometa kako su osobito 
uređeni Direktivom (EU) 2016/798 
Europskog parlamenta i Vijeća od 11. 
svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 
138, 26.5.2016., str. 102.).
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Amandman 74

Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio D – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
civilnog zrakoplovstva kako su uređeni 
Uredbom (EU) br. 996/2010 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. 
o istragama i sprečavanju nesreća i 
nezgoda u civilnom zrakoplovstvu i 
stavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ 
(SL L 295, 12.11.2010., str. 35.).

2. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
civilnog zrakoplovstva kako su osobito 
uređeni Uredbom (EU) br. 996/2010 
Europskog parlamenta i Vijeća od 
20. listopada 2010. o istragama i 
sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom 
zrakoplovstvu i stavljanju izvan snage 
Direktive 94/56/EZ (SL L 295, 
12.11.2010., str. 35.).
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio D – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
cestovnog prometa kako su uređeni 
sljedećim:

3. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
cestovnog prometa kako su uređeni, na 
primjer, sljedećim:

Amandman 76

Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio D – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
pomorskog prometa kako su uređeni 
sljedećim:

4. Zahtjevi sigurnosti u sektoru 
pomorskog prometa kako su uređeni 
osobito sljedećim:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio E – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(i.) Svako kazneno djelo protiv zaštite 
okoliša kako je uređeno Direktivom 
2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 
od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša 
putem kaznenog prava (SL L 328, 
6.12.2008., str. 28.) ili bilo kakvo 
nezakonito ponašanje kojim se krši 
zakonodavstvo iz Priloga Direktivi 
2008/99/EZ;

(i.) Svako kazneno djelo protiv zaštite 
okoliša kako je uređeno, na primjer,
Direktivom 2008/99/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. 
o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL 
L 328, 6.12.2008., str. 28.) ili bilo kakvo 
nezakonito ponašanje kojim se krši 
zakonodavstvo iz Priloga Direktivi 
2008/99/EZ;
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio F – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Pravila o nuklearnoj sigurnosti kako je
uređena sljedećim:

Pravila o nuklearnoj sigurnosti kako su
uređena osobito sljedećim:

Amandman 79

Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio G – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Zakonodavstvo Unije o hrani i 
hrani za životinje uređeno općim načelima 
i zahtjevima kako su definirani Uredbom 
(EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju 
općih načela i uvjeta zakona o hrani, 
osnivanju Europske agencije za sigurnost 
hrane te utvrđivanju postupaka u 
područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 
1.2.2002., str. 1.).

1. Zakonodavstvo Unije o hrani i 
hrani za životinje uređeno općim načelima 
i zahtjevima kako su osobito definirani 
Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o 
utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o 
hrani, osnivanju Europske agencije za 
sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u 
područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 
1.2.2002., str. 1.).
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio G – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Zdravlje životinja kako je uređeno 2. Zdravlje životinja kako je osobito 
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Uredbom (EU) 2016/429 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o 
prenosivim bolestima životinja te o izmjeni 
i stavljanju izvan snage određenih akata u 
području zdravlja životinja („Zakon o 
zdravlju životinja”) ( SL L 84, 31.3.2016., 
str. 1.).

uređeno Uredbom (EU) 2016/429 
Europskog parlamenta i Vijeća od 
9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima 
životinja te o izmjeni i stavljanju izvan 
snage određenih akata u području zdravlja 
životinja („Zakon o zdravlju životinja”) ( 
SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio G – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Zaštita dobrobiti životinja kako je 
uređena sljedećim:

4. Zaštita dobrobiti životinja kako je 
uređena, na primjer, sljedećim:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio H – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Mjere kojima se utvrđuju visoki 
standardi kvalitete i sigurnosti organa i 
tvari ljudskog podrijetla, kako su uređene 
sljedećim:

1. Mjere kojima se utvrđuju visoki 
standardi kvalitete i sigurnosti organa i 
tvari ljudskog podrijetla, kako su uređene, 
na primjer, sljedećim:
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio H – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Mjere kojima se utvrđuju visoki 
standardi kvalitete i sigurnosti lijekova i 
medicinskih proizvoda, kako su uređeni 
sljedećim:

2. Mjere kojima se utvrđuju visoki 
standardi kvalitete i sigurnosti lijekova i 
medicinskih proizvoda, kako su uređeni, 
na primjer, sljedećim:
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Prijedlog direktive



AD\1166773HR.docx 53/56 PE623.815v03-00

HR

Prilog I. – dio I. – poddio H – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ozbiljne prekogranične prijetnje 
zdravlju kako su uređene Odlukom br. 
1082/2013/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim 
prekograničnim prijetnjama zdravlju i o 
stavljanju izvan snage Odluke br. 
2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

3. Ozbiljne prekogranične prijetnje 
zdravlju kako su osobito uređene Odlukom 
br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim 
prekograničnim prijetnjama zdravlju i o 
stavljanju izvan snage Odluke br. 
2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

Amandman 85

Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio H – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Prava pacijenata kako su uređena 
Direktivom 2011/24/EU Europskog 
parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o 
primjeni prava pacijenata u prekograničnoj 
zdravstvenoj skrbi (SL L 88, 4.4.2011., 
str. 45.).

4. Prava pacijenata kako su osobito 
uređena Direktivom 2011/24/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća od 
9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata 
u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (SL 
L 88, 4.4.2011., str. 45.).
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio H – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Proizvodnja, predstavljanje i 
prodaja duhanskih i srodnih proizvoda 
uređeni Direktivom 2014/40/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća od 
3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i 
drugih propisa država članica o 
proizvodnji, predstavljanju i prodaji 
duhanskih i srodnih proizvoda i o 
stavljanju izvan snage Direktive 
2001/37/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 1).

5. Proizvodnja, predstavljanje i 
prodaja duhanskih i srodnih proizvoda 
osobito uređeni Direktivom 2014/40/EU 
Europskog parlamenta i Vijeća od 
3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i 
drugih propisa država članica o 
proizvodnji, predstavljanju i prodaji 
duhanskih i srodnih proizvoda i o 
stavljanju izvan snage Direktive 
2001/37/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 1).
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Prijedlog direktive
Prilog I. – dio I. – poddio I – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Prava potrošača i zaštita potrošača kako su 
uređeni sljedećim:

Prava potrošača i zaštita potrošača kako su 
uređeni, na primjer, sljedećim:

Amandman 88

Prijedlog direktive
Prilog I. – dio II. – poddio Ca (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ca. Zaštita financijskih interesa Unije:

(i.) Uredba (EU, Euratom) 
br. 1023/2013 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni 
Pravilnika o osoblju za dužnosnike 
Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih 
dužnosnika Europske unije.
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