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RÖVID INDOKOLÁS

A visszaélést bejelentő személyek az elmúlt évek csaknem összes súlyos botrányának 
főszereplői voltak. A nyilvánosság elé álláshoz való bátorságuknak és az oknyomozó 
újságírói munkának köszönhetően a közvélemény figyelmét az adófizetők és a fogyasztók 
kárára elkövetett rendkívül súlyos jogsértésekre, valamint milliók életét és egészségét 
fenyegető emberi jogi jogsértésekre és veszélyekre hívták fel.  Bizonyos országokban 
azonban ahelyett, hogy elismerte és megvédte volna őket az a közösség, amely érdekeit 
próbálták érvényesíteni, nem a hatalommal rendelkező elkövető, hanem a visszaélést 
bejelentő személy került rács mögé. Más esetekben jogi ellentmondások és joghézagok miatt 
arra kényszerültek, hogy hosszú és bonyolult bírósági eljárásokban vegyenek részt. 

A közelmúltbeli botrányok fényében a Bizottság által javasolt új uniós irányelv ennek 
megfelelően erős és egyértelmű jogszabályi keretet fogadna el, Unió-szerte megfelelő 
védelmet biztosítva a visszaélést bejelentő személyeknek. 

Ennek eléréséhez jogalapokat, alapelveket és prioritásokat kell létrehozni, amelyekből a 
Bizottság tevékenysége során ihletet meríthet. Miért van szükség közös európai keretre a 
visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló jogszabályok vonatkozásában?

Köztudott, hogy sok esetben a visszaélést bejelentő személyek az Uniót károsító csalásokat 
lepleztek le, megakadályozva nagy mennyiségű közpénz elsikkasztását, nem beszélve a piaci 
torzításokról.  Nem lehet azonban a pénzügyi érdek az egyetlen motiváció, sem az Unió, sem 
a visszaélést bejelentő személyek és az újságírók számára.  A bosszú, megtorlások vagy 
megfélemlítések fényében egyikük sem kockáztatta a karrierjét, vagy bizonyos esetekben az 
életét csupán azért, hogy pénzt takarítson meg az Uniónak. 

Más értékekről van itt szó. Más körülményekhez hasonlóan itt is az európai bíróságok 
segítenek nekünk kiigazodni. A visszaélés bejelentésével kapcsolatos ügyekben született 
ítéletekben az Emberi Jogok Európai Bírósága a tájékozódás szabadságának az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 10. cikkében foglalt biztosítására 
hivatkozik, amely magában foglalja „az információk, eszmék megismerésének és közlésének 
szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv 
beavatkozhasson”. Ezzel a megközelítéssel azonban csak marginálisan foglalkozik az 
irányelvre irányuló bizottsági javaslat.

Ha a tájékozódáshoz való alapvető jogot központi kérdésként fogjuk fel, az egy sor olyan 
értéket és prioritást von maga után, amellyel azonosulni tud a közvélemény. Másrészről ha a 
közérdek védelme a kiindulópont, és az késztette cselekedetre a visszaélést bejelentő 
személyeket és az újságírókat, a lehető legnagyobb mértékben meg kell védeni a munkájukat.  
Ezért nem sok értelme van a munkahelyre korlátozni a védelmet, mivel azon kívül is 
előfordulhatnak ugyanolyan, vagy még súlyosabb fenyegetések és kockázatok. Ugyanilyen 
értelmetlen annak meghatározása, hogy mely informátorok és visszaélést bejelentő személyek 
jogosultak nagyobb vagy kisebb fokú védelemre igen megkérdőjelezhető kritériumok alapján. 
A bizottsági javaslat szerint a helyesen eljáró visszaélést bejelentő személynek először is a 
saját vállalatát kell tájékoztatnia, és csak ez után az intézményi felügyeleti szerveket, míg csak 
minden más lehetőség sikertelen kiaknázása után, utolsó lehetőségként lehetne a 
nyilvánossághoz fordulni.  A visszaélést bejelentő személyeket ez védelem helyett inkább 
bizonyosan elijeszti.  Az előadó ezért megkísérelte garantálni a tájékozódáshoz való alapvető 
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jogot az informátorok átfogóbb védelmének biztosítása és a közzététel előtt álló akadályok 
megszüntetése révén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A visszaélések bejelentése 
garantálja a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságát, ami az Alapjogi 
Chartában is rögzített alapvető európai 
uniós érték; a visszaélést bejelentő 
személyek gyakran nagy személyes 
kockázatot vállalnak, a hatékony védelem 
hiánya pedig a tisztességtelen 
bánásmódtól, köztük megtorlástól, 
megkülönböztetéstől vagy hátránytól való 
félelemből elbátortalaníthatja a visszaélést 
bejelentő lehetséges személyeket attól, 
hogy aggodalmaikat vagy gyanúikat 
bejelentsék, ami végső soron csökkenti a 
helytelen cselekedet leleplezésének és 
megbüntetésének valószínűségét.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Gyakran a szervezetek dolgozói 
vagy munkavégzéssel összefüggő 
tevékenységük során a szervezetekkel 
kapcsolatba kerülő személyek értesülnek 
először az ilyen összefüggésben a 
közérdeknek okozott fenyegetésekről vagy 
kárról. A visszaélés bejelentésével 

(1) Gyakran a szervezetek dolgozói 
vagy munkavégzéssel összefüggő 
tevékenységük során a szervezetekkel 
kapcsolatba kerülő személyek értesülnek 
először az ilyen összefüggésben a 
közérdeknek okozott fenyegetésekről vagy 
kárról. A visszaélés bejelentésével 
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kulcsszerepet játszanak a jogsértések 
feltárásában és megelőzésében, valamint a 
társadalom jólétének biztosításában. A 
potenciális visszaélést bejelentő 
személyeket ugyanakkor a megtorlástól 
való félelem gyakran eltántorítja attól, 
hogy hangot adjanak aggodalmaiknak 
vagy gyanújuknak.

kulcsszerepet játszanak a jogsértések 
feltárásában és megelőzésében, valamint a 
közérdeket esetleg sértő veszélyek 
leleplezésében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Uniós szinten a visszaélést 
bejelentő személyek jelentései iránt nagy a 
kereslet az uniós jogérvényesítés terén: az 
uniós jogsértések hatékony felderítését, 
kivizsgálását valamint az ezekkel 
kapcsolatos eljárások lefolytatását lehetővé 
tevő információval látják el a nemzeti és 
uniós jogérvényesítési rendszereket.

(2) Uniós szinten a visszaélést 
bejelentő személyek jelentései iránt nagy a 
kereslet az uniós jog és a szakpolitikák 
érvényesítése terén: az uniós jogsértések 
hatékony felderítését, kivizsgálását 
valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások 
lefolytatását lehetővé tevő információval 
látják el a nemzeti és uniós 
jogérvényesítési rendszereket, erősítve 
ezzel az átláthatóságot és az 
elszámoltathatóságot.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 2014 óta minden nagyobb botrány, 
például a LuxLeaks és a Panama-akták is 
a visszaélést bejelentő személyeknek 
köszönhetően került nyilvánosságra.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizonyos szakpolitikai területeken 
az uniós jogsértés súlyos károkat okozhat a 
közérdeknek abban az értelemben, hogy a 
társadalom jólétét fenyegető jelentős 
kockázatot teremt. Azokban az esetekben, 
amikor ezeken a területeken azonosították 
a jogérvényesítés gyengeségeit, illetve a 
visszaélést bejelentő személyek abban a 
kiváltságos helyzetben vannak, hogy közzé 
tudják tenni a jogsértéséket, a visszaélést 
bejelentő személyek megtorlástól való 
hatékony védelmének biztosításával, 
illetve hatékony bejelentési csatornák 
bevezetésével javítani kell a 
jogérvényesítést.

(3) Az uniós jogsértés súlyos károkat 
okozhat a közérdeknek abban az 
értelemben, hogy a társadalom jólétét 
fenyegető jelentős kockázatot teremt. 
Mivel a visszaélést bejelentő személyek
általában abban a kiváltságos helyzetben 
vannak, hogy közzé tudják tenni a 
jogsértéséket, az uniós jog 
érvényesítésének javítása érdekében 
biztosítani kell az információ biztonságos 
és eredményes közlését, valamint a 
visszaélést bejelentő személyek 
megtorlástól való hatékony védelmét.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A visszaélést bejelentő személyek 
védelmének jelenlegi szabályozása 
széttagolt az Európai Unió tagállamaiban 
és szakpolitikai területenként egyenetlen. A 
visszaélést bejelentő személyek által fel 
nem tárt, határokon átnyúló dimenzióval 
rendelkező uniós jogsértések 
következményei mutatják, hogy a valamely 
tagállamban elégtelen védelem nem 
csupán abban a tagállamban gyakorol
negatív hatást az uniós szakpolitikákra, 
hanem annak más tagállamokra és az 
Unió egészére továbbgyűrűző hatása is 
lehet.

(4) A visszaélést bejelentő személyek 
védelmének jelenlegi szabályozása 
széttagolt az Európai Unió tagállamaiban 
és szakpolitikai területenként egyenetlen. A 
visszaélést bejelentő személyek által fel 
nem tárt, határokon átnyúló dimenzióval 
rendelkező uniós jogsértések esetei
mutatják, hogy az elégtelen vagy a 
tagállamonként eltérő szintű védelem
negatív hatással lehet az uniós 
szakpolitikákra.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ennek megfelelően a visszaélést 
bejelentő személyek hatékony védelmét 
biztosító közös minimumszabványokat kell 
alkalmazni a hivatkozott aktusokban és 
azon szakpolitikai területeken, ahol i)
szükség van a jogérvényesítés erősítésére;
ii) visszaélést bejelentő személyek 
jelentésének elmaradása kulcsfontosságú a 
jogérvényesítésre nézve, valamint iii) az 
Uniós jog megsértése súlyos károkat 
okozhat a közérdek számára.

(5) Ennek megfelelően a visszaélést 
bejelentő személyek hatékony védelmét 
biztosító közös minimumszabványokat kell 
alkalmazni a hivatkozott aktusokban és 
különösen azon szakpolitikai területeken, 
ahol i) fennáll a közérdek 
veszélyeztetésének lehetősége; ii) szükség 
van a jogérvényesítés erősítésére; iii) 
visszaélést bejelentő személyek 
jelentésének elmaradása kulcsfontosságú a 
jogérvényesítésre nézve.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Meg kell erősíteni a visszaélést 
bejelentő személyek védelmét a 
tájékozódás és a média szabadságának 
kedvező környezet elősegítése érdekében; 
ehhez először is az kell, hogy az újságírók 
és forrásaik, köztük a visszaélést bejelentő 
személyek hatékony védelemben 
részesüljenek biztonságuk, illetve mentális 
és testi épségük bármiféle megsértése 
ellen, és hogy megakadályozzák a 
megfélemlítésükre tett bármely kísérletet 
vagy a függetlenségükre gyakorolt 
bármely indokolatlan nyomást.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A visszaélést bejelentő személyek 
védelme szükséges a közbeszerzéssel 
kapcsolatos uniós jogérvényesítés javítása 
érdekében. Amellett, hogy szükség van a 

(6) A visszaélést bejelentő személyek 
védelme szükséges a közbeszerzéssel 
kapcsolatos uniós jogérvényesítés javítása 
érdekében. Amellett, hogy szükség van a 
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csalás és a korrupció megelőzésére és 
feltárására az Unió költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatban – amely 
magában foglalja közbeszerzést is –, az 
áruk vásárlása, a munkák és a 
szolgáltatások igénybevétele során is 
szükség van a közbeszerzéssel kapcsolatos 
szabályok nemzeti hatóságok és bizonyos 
közüzemi szolgáltatók általi elégtelen 
végrehajtásának kezelésére. Az ilyen 
szabályok megsértése torzítja a versenyt, 
növeli az üzleti tevékenység végzésének 
költségeit, sérti a befektetők és a 
cégtulajdonosok érdekeit, valamint 
összességében kevésbé vonzóvá teszi a 
befektetési környezetet és Európa szerte 
egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt a 
vállalkozások számára, ezáltal gyakorol 
hatást a belső piac megfelelő működésére.

csalás és a korrupció megelőzésére és 
feltárására az Unió költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatban – amely 
magában foglalja közbeszerzést is –, az 
áruk vásárlása, a munkák és a 
szolgáltatások igénybevétele során is 
szükség van a közbeszerzéssel kapcsolatos
szabályok nemzeti hatóságok és bizonyos 
közüzemi szolgáltatók általi elégtelen 
végrehajtásának kezelésére. Az ilyen 
szabályok megsértése torzítja a versenyt, 
növeli az üzleti tevékenység végzésének 
költségeit, sérti a befektetők és a 
cégtulajdonosok érdekeit, valamint 
összességében kevésbé vonzóvá teszi a 
befektetési környezetet és Európa szerte 
egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt a 
vállalkozások számára, ezáltal gyakorol 
hatást a belső piac megfelelő működésére. 
A legtöbb ilyen szabálysértés komoly 
fenyegetést jelent a polgárok 
közintézményekbe vetett bizalmára nézve, 
és ezért kockázatot jelent a demokrácia 
megfelelő működésére is.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A közérdeket sértő veszélyekről és 
károkról szóló, munkával kapcsolatos 
tevékenység során szerzett információt 
bejelentő személyek szabadon gyakorolják 
a véleménynyilvánítás szabadságához való 
jogukat. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának (a továbbiakban: Charta) 11. 
cikkében, valamint az emberi jogok 
európai egyezményének (a továbbiakban: 
EJEE) 10. cikkében rögzített 
véleménynyilvánítás és tájékozódás 
szabadsága magában foglalja a 
tömegtájékoztatás szabadságát és 
sokszínűségét.

(22) (22) A közérdek veszélyeztetéséről 
vagy megsértéséről szóló információt 
bejelentő személyek az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: 
Charta) 11. cikkében, valamint az emberi 
jogok európai egyezményének (a 
továbbiakban: EJEE) 10. cikkében rögzített 
véleménynyilvánítás és tájékozódás 
szabadsága alapján járnak el, amely 
magában foglalja az információk 
megismeréséhez és közléséhez való jogot, 
valamint a tömegtájékoztatás szabadságát 
és sokszínűségét.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Akkor van szükség a személyek 
különleges jogi védelmére, amikor 
munkával kapcsolatos tevékenységük 
során olyan információ jut birtokukba, 
amelyet jelentenek és ezáltal fennáll a 
kockázata annak, hogy velük szemben 
munkavégzéssel összefüggő megtorlást 
alkalmaznak (például a titoktartási és 
lojalitási kötelezettségek megsértéséért). A 
védelmük biztosítása mögött meghúzódó 
ok a gazdasági kiszolgáltatottságot okozó 
helyzetükben rejlik azzal a személlyel 
szemben, akitől a munkájuk folytán 
ténylegesen függnek. Amikor nem áll fenn 
ilyen munkajellegű egyensúlytalanság 
(például általános panaszosok vagy 
kívülálló állampolgárok esetében), akkor 
nincs szükség megtorlással szembeni 
védelemre.

(24) Akkor van szükség a személyek 
különleges jogi, gazdasági, szociális és 
pszichológiai védelmére, amikor olyan 
információ jut birtokukba, amelyet 
jelentenek és ezáltal fennáll a kockázata 
annak, hogy velük szemben megtorlást 
alkalmaznak (például a titoktartási és 
lojalitási kötelezettségek megsértéséért). A 
védelmük biztosítása mögött meghúzódó 
ok többek között, a kiszolgáltatottságot 
okozó helyzetükben rejlik azzal a 
személlyel szemben, akitől a munkájuk 
folytán ténylegesen függnek. Védeni kell 
továbbá a törvényszegéseket bejelentő 
polgárokat a közérdek és a demokrácia 
megfelelő működésének védelme 
érdekében is.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A védelemnek először is 
mindenkire ki kell terjednie, aki 
„munkavállalói” jogállással rendelkezik az 
EUMSZ 45. cikk szerint és ahogyan azt az 
Európai Unió Bírósága értelmezte52, azaz 
azokra a személyekre, akik meghatározott 
időn keresztül valamely másik személy 
részére és irányítása alatt szolgáltatásokat 
teljesítenek, amiért cserébe számukra 
díjazás jár. Védelem illeti meg emellett a 
nem szokványos munkaviszonyban álló 

(26) A védelemnek először is 
mindenkire ki kell terjednie, aki 
„munkavállalói” jogállással rendelkezik az 
EUMSZ 45. cikk szerint és ahogyan azt az 
Európai Unió Bírósága értelmezte52, azaz 
azokra a személyekre, akik meghatározott 
időn keresztül valamely másik személy 
részére és irányítása alatt szolgáltatásokat 
teljesítenek, amiért cserébe számukra 
díjazás jár. Védelem illeti meg emellett a 
nem szokványos munkaviszonyban álló 
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dolgozókat, ideértve a részmunkaidőben és 
határozott idejű munkaviszonyban 
foglalkoztatottakat, a polgári jogi szerződés 
alapján munkát végző személyeket, 
valamint az ideiglenes ügynökségekkel 
munkaviszonyban álló személyeket, 
amelyek olyan típusú jogviszonyok, 
amelyekre a tisztességtelen bánásmód 
elleni szabványvédelem gyakran nehezen 
alkalmazható.

dolgozókat, ideértve a részmunkaidőben 
foglalkoztatottakat, a fizetett 
gyakornokokat és a határozott idejű 
munkaviszonyban foglalkoztatottakat, a 
polgári jogi szerződés alapján munkát 
végző személyeket, valamint az ideiglenes 
ügynökségekkel munkaviszonyban álló 
személyeket, amelyek olyan típusú 
jogviszonyok, amelyekre a tisztességtelen 
bánásmód elleni szabványvédelem gyakran 
nehezen alkalmazható.

_________________ _________________

52 1986. július 3-i Lawrie-Blum ítélet, 
66/85; 2010. október 14-i Union Syndicale 
Solidaires Isère ítélet, C-428/09; 2015. 
július 9-i Balkaya ítélet, C-229/14; 2014. 
december 4-i FNV Kunsten ítélet, C-
413/13; és 2016. november 17-i 
Ruhrlandklinik ítélet, C-216/15.

52 1986. július 3-i Lawrie-Blum ítélet, 
66/85; 2010. október 14-i Union Syndicale 
Solidaires Isère ítélet, C-428/09; 2015. 
július 9-i Balkaya ítélet, C-229/14; 2014. 
december 4-i FNV Kunsten ítélet, C-
413/13; és 2016. november 17-i 
Ruhrlandklinik ítélet, C-216/15.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A védelmet olyan természetes vagy 
jogi személyek további kategóriáira is ki 
kellene terjeszteni, akik – noha nem 
minősülnek „munkavállalónak” az EUMSZ 
45. cikkének értelmében – kulcsszerepet 
játszanak a jogsértések feltárásában, és 
munkával kapcsolatos tevékenységeiket 
illetően gazdaságilag sebezhető helyzetben 
találhatják magukat. Például a 
termékbiztonság terén a beszállítók sokkal 
közelebb állnak a nem biztonságos 
termékek esetlegesen tisztességtelen és 
jogellenes gyártási, importálási és 
forgalmazási gyakorlatainak forrásaihoz; 
az Unió alapjainak végrehajtásai során a 
tanácsadók vannak kiváltságos helyzetben 
ahhoz, hogy felhívják a figyelmet azokra a 
jogsértésekre, amelyeknek tanúivá válnak. 
A személyek ilyen kategóriái – amelyek 
magában foglalják a szolgáltatásokat 

(27) A védelmet olyan természetes vagy 
jogi személyek további kategóriáira is ki 
kellene terjeszteni, akik – noha nem 
minősülnek „munkavállalónak” az EUMSZ 
45. cikkének értelmében – kulcsszerepet 
játszanak a jogsértések feltárásában, és 
munkával kapcsolatos tevékenységeiket 
illetően sebezhető helyzetben találhatják 
magukat. Például a termékbiztonság terén a 
beszállítók sokkal közelebb állnak a nem 
biztonságos termékek esetlegesen 
tisztességtelen és jogellenes gyártási, 
importálási és forgalmazási gyakorlatainak 
forrásaihoz; az Unió alapjainak 
végrehajtásai során a tanácsadók vannak 
kiváltságos helyzetben ahhoz, hogy 
felhívják a figyelmet azokra a 
jogsértésekre, amelyeknek tanúivá válnak. 
A személyek ilyen kategóriái – amelyek 
magában foglalják a szolgáltatásokat 
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nyújtó önálló vállalkozókat, szabadúszókat, 
vállalkozókat, alvállalkozókat és 
beszállítókat – jellemzően megtorlás 
áldozataivá válhatnak a szolgáltatási 
szerződés, engedély vagy jogosítvány idő 
előtti megszüntetésének, felmondásának, 
üzleti lehetőség elvesztésének, 
bevételkiesésnek, kényszerítésnek, 
megfélemlítésnek vagy zaklatásnak, 
zsarolásnak/üzleti bojkottnak vagy pedig 
hírnévben okozott károknak a formájában. 
A cégtulajdonosok és az ügyvezető 
testületek tagjai ugyancsak megtorlás 
áldozataivá válhatnak például a pénzügyi 
feltételeket illetően, vagy pedig 
megfélemlítés vagy zaklatás, zsarolás vagy 
hírnévben okozott kár formájában. 
Védelemben kell továbbá részesíteni az 
olyan állásra jelentkezőket vagy valamely 
szervezet részére szolgáltatás nyújtására 
jelentkezőket, akik a felvételi folyamat 
vagy más szerződéskötést megelőző 
tárgyalási szakasz során jutottak a 
jogsértésre vonatkozó információ 
birtokába, és akik például negatív 
munkareferencia vagy pedig zsarolás/üzleti 
formájában válhatnak megtorlás 
áldozatává.

nyújtó önálló vállalkozókat, szabadúszókat, 
vállalkozókat, alvállalkozókat és 
beszállítókat – jellemzően megtorlás 
áldozataivá válhatnak a szolgáltatási 
szerződés, engedély vagy jogosítvány idő 
előtti megszüntetésének, felmondásának, 
üzleti lehetőség elvesztésének, 
bevételkiesésnek, kényszerítésnek, 
megfélemlítésnek vagy zaklatásnak, 
zsarolásnak/üzleti bojkottnak vagy pedig 
hírnévben okozott károknak a formájában. 
A cégtulajdonosok és az ügyvezető 
testületek tagjai ugyancsak megtorlás 
áldozataivá válhatnak például a pénzügyi 
feltételeket illetően, vagy pedig 
megfélemlítés vagy zaklatás, zsarolás vagy 
hírnévben okozott kár formájában. 
Védelemben kell továbbá részesíteni az 
olyan állásra jelentkezőket vagy valamely 
szervezet részére szolgáltatás nyújtására 
jelentkezőket, akik a felvételi folyamat 
vagy más szerződéskötést megelőző 
tárgyalási szakasz során jutottak a 
jogsértésre vonatkozó információ 
birtokába, és akik például negatív 
munkareferencia vagy pedig zsarolás/üzleti 
formájában válhatnak megtorlás 
áldozatává.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A védelmet ki kell terjeszteni a 
bejelentést elősegítő személyekre, 
közvetítőkre és oknyomozó újságírókra is, 
akik a tevékenységeikkel garantálják a 
lehetséges vagy a megtörtént jogsértés 
eredményes felfedését.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A visszaélést bejelentő személyek 
hatékony védelme feltételezi továbbá 
személyek további kategóriáinak védelmét 
is, akik ugyan gazdaságilag nem függnek a 
munkával kapcsolatos tevékenységeiktől, 
jogsértések feltárása miatt mégis megtorlás 
áldozataivá válhatnak. Önkéntesekkel vagy 
nem fizetett gyakornokokkal szembeni 
megtorlás például megnyilvánulhat abban, 
hogy nem tartanak többé igényt a 
szolgálataiknak, vagy pedig negatív 
referenciát adnak róluk a jövőbeli 
munkáltatójuk számára, vagy másképpen 
okoznak kárt a hírnevükben.

(28) A visszaélést bejelentő személyek 
hatékony védelme feltételezi továbbá 
személyek további kategóriáinak védelmét 
is, akik ugyan gazdaságilag nem függnek a 
munkával kapcsolatos tevékenységeiktől, 
jogsértések feltárása vagy a visszaélést 
bejelentő személyeket a bejelentésben való 
támogatás miatt mégis megtorlás 
áldozataivá válhatnak. Önkéntesekkel vagy 
nem fizetett gyakornokokkal szembeni 
megtorlás például megnyilvánulhat abban, 
hogy nem tartanak többé igényt a 
szolgálataiknak, vagy pedig negatív 
referenciát adnak róluk a jövőbeli 
munkáltatójuk számára, vagy másképpen 
okoznak kárt a hírnevükben.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A közérdeknek okozott súlyos kár 
hatékony felderítése és megelőzése 
megköveteli, hogy a védelemre minősítő 
bejelentett információ nem csupán a 
jogellenes tevékenységeket fedje le, hanem 
a joggal való visszaélést is, azaz olyan 
tevékenységeket vagy mulasztásokat, 
amelyek alakilag nem minősülnek 
jogellenesnek, azonban azok a törvény 
tárgyát vagy célját meghiúsítják.

(29) A közérdeknek okozott kár 
hatékony felderítése és megelőzése 
megköveteli, hogy a védelemre minősítő 
bejelentett információ nem csupán a 
jogellenes tevékenységeket fedje le, hanem 
a joggal való visszaélést is, azaz olyan 
tevékenységeket vagy mulasztásokat, 
amelyek alakilag nem minősülnek 
jogellenesnek, azonban azok a törvény 
tárgyát vagy célját meghiúsítják.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az uniós jogszabálysértések 
hatékony megelőzése megköveteli, hogy a 

(30) Az uniós jogszabálysértések 
hatékony megelőzése megköveteli, hogy a 
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védelmet olyan személyekre is 
kiterjesszék, akik potenciális, még meg 
nem valósított jogsértésekről nyújtanak 
információt, amelyek jövőbeli elkövetése 
valószínűsített. Ugyanezen okokból kell a 
védelmet garantálni olyan személyeknek is, 
akik ugyan nem bocsátanak rendelkezésre 
pozitív bizonyítékot, azonban észszerű 
aggályokra és gyanúra adnak okot. A 
védelem ugyanakkor nem alkalmazandó 
az olyan információ bejelentésére, amely 
már a nyilvánosság számára elérhető, 
illetve megalapozatlan pletyka vagy 
szóbeszéd.

védelmet olyan személyekre is 
kiterjesszék, akik potenciális, még meg 
nem valósított jogsértésekről nyújtanak 
információt, amelyek jövőbeli elkövetése 
valószínűsített. Ugyanezen okokból kell a 
védelmet garantálni olyan személyeknek is, 
akik ugyan nem bocsátanak rendelkezésre 
pozitív bizonyítékot, azonban észszerű 
aggályokat és gyanút vetnek fel, valamint 
olyan személyeknek is, akik a már a 
nyilvánosság tudomására jutott ügyekhez 
nyújtanak kiegészítő információt. A 
védelem ugyanakkor nem alkalmazandó 
az alá nem támasztott pletyka vagy 
szóbeszéd bejelentésére.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A megtorlás feltételezi a bejelentés 
és a bejelentő személy által közvetlenül 
vagy közvetetten elszenvedett hátrányos 
bánásmód közötti szoros (ok-okozati) 
kapcsolatot, ezáltal lesz az ilyen személy 
védelemre jogosult. Az uniós 
jogérvényesítés javításának eszközeként 
funkcionáló bejelentő személyek hatékony 
védelme széles körű megtorlásfogalmat 
követel meg, amely felölel minden olyan
munkakörnyezetben történő tevékenységet 
vagy mulasztást, amely hátrányt okoz.

(31) Az uniós jogérvényesítés 
javításának eszközeként funkcionáló
bejelentő személyek hatékony védelme 
széles körű megtorlásfogalmat követel 
meg, amely felölel minden olyan 
tevékenységet vagy mulasztást, amely 
hátrányt okoz. Mihelyt valakit „visszaélést 
bejelentő személyként” ismernek el, jogi 
védelmet is magukban foglaló 
intézkedéseket kell hozni a védelme 
céljából, a vele szemben hozott bármely 
megtorló intézkedést le kell állítani, 
valamint teljes körű kártérítésben kell 
részesíteni az elszenvedett sérelmekért és 
károkért.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(32a) A potenciális bejelentőknek 
lehetőség szerint a belső bejelentési 
rendszerek vagy ügynökségek 
tájékoztatására kell törekedniük, azonban 
ha bármikor úgy gondolják, hogy az ilyen 
cselekedet nem megfelelő, akkor szabadon 
dönthetnek arról, hogy először a belső 
bejelentési rendszereket vagy 
ügynökségeket tájékoztatják, vagy hogy 
közvetlenül a nyilvánosságot kell 
tájékoztatni, például a média útján. A 
visszaélést bejelentő személyeket a 
bejelentés választott csatornájától 
függetlenül védelemben kell részesíteni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A visszaélést bejelentő személyek 
különösen fontos forrásai a tényfeltáró
újságíróknak. A visszaélést bejelentő 
személyek megtorlással szembeni 
hatékony védelme növeli a (potenciális) 
visszaélést bejelentő személyek 
jogbiztonságát, ezáltal ösztönzi őket és
megkönnyíti a visszaélések média számára 
történő bejelentését. Ebben a tekintetben 
az újságírói forrásként funkcionáló
visszaélést bejelentő személyek védelme 
alapvető fontosságú a tényfeltáró újságírás 
„őrszem” szerepe betöltésének 
garantálásában.

(33) A visszaélést bejelentő személyek 
fontos forrásai az újságíróknak, ezért 
alapvető fontosságú a biztonságos 
környezet létrehozása, hatékony 
védelemben részesítve őket és a nekik 
segítőket a megtorlással szemben. Ebben a 
tekintetben a visszaélést bejelentő 
személyek védelme alapvető fontosságú a 
minőségi újságírás biztosítása 
szempontjából, amely végső soron 
hozzájárul az elszámoltathatóság és az 
átláthatóság kultúrájának 
előmozdításához a demokratikus 
társadalmakban.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamok feladata 
meghatározni az irányelv hatálya alá 

(34) A tagállamok feladata 
meghatározni az irányelv hatálya alá 
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tartozó jogsértésekkel kapcsolatos 
bejelentések átvételére és megfelelő 
nyomon követésére hatáskörrel rendelkező 
hatóságokat. Ezek lehetnek az érintett 
terület szabályozó vagy felügyeleti 
hatóságai, jogérvényesítő ügynökségek, 
antikorrupciós szervek vagy 
ombudsmanok. A hatáskörrel rendelkező 
szervként kijelölt hatóságoknak 
feladatkörükkel összhangban 
rendelkezniük kell a jelentésben tett 
állítások pontosságának értékeléséhez és a 
jogsértések orvoslásához szükséges 
kapacitásokkal és hatáskörökkel, ami 
magába foglalja vizsgálatok indítását, 
vádemelést, a kifizetések visszafizetésére 
irányuló eljárást vagy más megfelelő 
jogorvoslati eljárást.

tartozó jogsértésekkel kapcsolatos 
bejelentések átvételére és megfelelő 
nyomon követésére hatáskörrel rendelkező 
hatóságokat. Ezek lehetnek az érintett 
terület igazságügyi, szabályozó vagy 
felügyeleti hatóságai, jogérvényesítő 
ügynökségek, antikorrupciós szervek vagy 
ombudsmanok. A hatáskörrel rendelkező 
szervként kijelölt hatóságoknak 
függetlennek kell lenniük, és 
feladatkörükkel összhangban 
rendelkezniük kell a jelentésben tett 
állítások pontosságának pártatlan és 
objektív értékeléséhez és a jogsértések 
orvoslásához szükséges kapacitásokkal és 
hatáskörökkel, ami magába foglalja 
vizsgálatok indítását, vádemelést, a 
kifizetések visszafizetésére irányuló 
eljárást vagy más megfelelő jogorvoslati 
eljárást.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az uniós jogsértések hatékony 
felderítése és megelőzése érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a releváns 
információ gyorsan eljusson a probléma 
forrásához legközelebb állókhoz, akik a 
leginkább képesek azt kivizsgálni és –
amennyiben az lehetséges – hatáskörrel 
rendelkeznek annak orvoslására. Ez 
megköveteli, hogy a magán- és a 
közszektor jogalanyai megfelelő belső 
eljárásokat hozzanak létre a jelentések 
kézhezvételére és nyomon követésére.

(37) Az uniós jogsértések hatékony 
felderítése és megelőzése érdekében 
bizonyos esetekben szükség lehet rá, hogy 
a releváns információ gyorsan eljusson a 
probléma forrásához legközelebb állókhoz, 
akik a leginkább képesek azt kivizsgálni és 
– amennyiben az lehetséges – hatáskörrel 
rendelkeznek annak orvoslására. Ez 
megköveteli, hogy a magán- és a 
közszektor jogalanyai megfelelő belső 
eljárásokat hozzanak létre a jelentések 
kézhezvételére és nyomon követésére.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Egyértelművé kell tenni, hogy 
amennyiben magánjogi jogalanyok nem 
hoznak létre belső bejelentési csatornákat, 
a bejelentő személyeknek képeseknek kell 
lenniük arra, közvetlenül a külső illetékes 
hatóságoknak tegyenek bejelentést, az 
ilyen személyeket továbbá az irányelvben 
rögzített megtorlással szembeni védelem 
illeti meg.

(40) A bejelentő személyeknek mindig 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
közvetlenül külső csatornák, köztük az 
illetékes hatóságok vagy a média felé
tegyenek bejelentést. Az ilyen személyeket 
az irányelvben rögzített védelem a 
megtorlással szemben.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Amennyiben a bejelentő személy 
személyazonosságának titkossága 
biztosított, magától az egyedi magán- és 
állami jogalanytól függ, hogy az milyen 
típusú bejelentési csatornát hoz létre, 
például személyesen, postai úton, fizikai 
panaszdoboz(okkal), telefonos forródróton 
vagy pedig online felületen (intraneten 
vagy interneten) keresztül. A bejelentési
csatornák azonban nem korlátozódhatnak 
az eszközök közül azokra – például a 
személyes jelentéstételre vagy panasz 
doboz(ok)ra –, amelyek nem garantálják a 
bejelentő személy személyazonosságának 
titkosságát.

(42) A hatékony védelemnek magában 
kell foglalnia a visszaélést bejelentő 
személy személyazonosságának védelmét. 
Ezt bármely közzététel minimális 
követelményévé kell tenni, ha a visszaélést 
bejelentő személy névtelen kíván maradni.
Maguktól az egyes magán- és állami 
jogalanytól függ, hogy az milyen típusú 
bejelentési csatornákat hoznak létre, a 
bejelentések megtétele történhet például 
személyesen, postai úton, fizikai 
panaszdoboz(okkal), telefonos forródróton 
vagy pedig online felületen (intraneten 
vagy interneten) keresztül. A bejelentési 
csatornák azonban nem korlátozódhatnak 
az eszközök közül azokra – például a 
személyes jelentéstételre vagy panasz 
doboz(ok)ra –, amelyek nem garantálják a 
bejelentő személy személyazonosságának 
titkosságát.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Harmadik személyek is 
felhatalmazhatók arra, hogy magán- vagy 
közjogi jogalanyok nevében jelentéseket 
vegyenek át, feltéve, hogy megfelelően 
garantálják a függetlenség, a bizalmas 
kezelés, adatvédelem és titkosság 
tiszteletben tartását. Ilyenek lehetnek a 
külső bejelentési platformszolgáltatók, 
külső tanácsadók, könyvvizsgálók vagy 
szakszervezeti képviselők.

(43) Harmadik személyek is 
felhatalmazhatók arra, hogy magán- vagy 
közjogi jogalanyok nevében jelentéseket 
vegyenek át, feltéve, hogy megfelelően 
garantálják a függetlenség, a bizalmas 
kezelés, adatvédelem és titkosság 
tiszteletben tartását. Ilyenek lehetnek 
újságírók, a külső bejelentési 
platformszolgáltatók, külső tanácsadók, 
könyvvizsgálók vagy szakszervezeti 
képviselők.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A magánjogi jogalanyon belüli 
azon személy vagy részleg, amely a 
legalkalmasabb arra, hogy a jelentések 
átvételére és nyomon követésére 
hatáskörrel rendelkezzen a szervezet 
struktúrájától függ, ugyanakkor azoknak a 
feladatkörükből fakadóan minden esetben 
meg kell felelniük a függetlenség 
követelményének, és nem állhat fenn 
velük szemben összeférhetetlenség. Kisebb 
szervezeteknél ez a funkció egy kettős 
funkció lehet, amelyet egy olyan cégvezető 
láthatna el, aki elég magasan helyezkedik 
el ahhoz, hogy szervezeti vezetőnek 
közvetlen tudjon jelenteni, például a 
vezető megfelelésért felelős tisztviselő vagy 
HR vezető, a jogi vagy adatvédelmi vezető, 
a fő pénzügyi vezető, a vezető audit 
ügyvezető vagy pedig az igazgatóság tagja.

(45) A magánjogi jogalanyon belüli 
azon személy vagy részleg, amely a 
legalkalmasabb arra, hogy a jelentések 
átvételére és nyomon követésére 
hatáskörrel rendelkezzen, a szervezet 
struktúrájától függ, ugyanakkor azokat az 
alkalmazottakkal vagy az alkalmazottak 
képviselőivel való szoros 
együttműködésben kell kijelölni, és 
összetételüknek, feladatkörüknek és 
munkaeljárásaiknak minden esetben meg 
kell felelniük a függetlenség 
követelményének, és nem állhat fenn 
velük szemben összeférhetetlenség.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Ami a belső jelentéstételt illeti, a 
jelentés nyomonkövetési eljárásával 
kapcsolatban nyújtott információ minősége 
és átláthatósága alapvető fontosságot 
képvisel azzal kapcsolatban, hogy bizalom 
alakuljon ki a visszaélést bejelentő 
személyek védelme egész rendszerének 
hatékonyságát illetően, illetve hogy a 
további szükségtelen jelentések és 
nyilvános közzétételek valószínűségét 
csökkentsék. A bejelentő személyt észszerű 
időn belül tájékoztatni kell a jelentés 
nyomon követését illetően tervezett vagy 
megtett eljárásról (például az eljárás kellő 
bizonyíték hiánya vagy más okból történő 
megszüntetésről, belső vizsgálat indításáról 
és – lehetőség szerint – annak 
eredményeiről és/vagy a felmerült 
probléma orvoslása érdekében megtett 
intézkedésekről, valamint az ügynek az 
illetékes hatósághoz történő továbbításáról 
további eljárás lefolytatása érdekében) 
olyan mértékben, ameddig az ilyen 
információ nem érinti a vizsgálatot, a 
nyomozást vagy az érintett személy jogait. 
Az ilyen észszerű időkeret összesen nem 
haladhatja meg a három hónapot. Ha még 
nem került meghatározásra megfelelő 
nyomonkövetési eljárás, a bejelentő 
személyt tájékoztatni kell erről, valamint 
az általa elvárt további visszacsatolásról.

(46) Ami a belső jelentéstételt illeti, a 
jelentés nyomonkövetési eljárásával 
kapcsolatban nyújtott információ minősége 
és átláthatósága alapvető fontosságot 
képvisel azzal kapcsolatban, hogy bizalom 
alakuljon ki a visszaélést bejelentő 
személyek védelme egész rendszerének 
hatékonyságát illetően, illetve hogy a 
további indokolatlan jelentések és 
nyilvános közzétételek valószínűségét 
csökkentsék. A bejelentő személyt észszerű 
időn belül tájékoztatni kell a jelentés 
nyomon követését illetően tervezett vagy 
megtett eljárásról (például az eljárás kellő 
bizonyíték hiánya vagy más okból történő 
megszüntetésről, belső vizsgálat indításáról 
és – lehetőség szerint – annak 
eredményeiről és/vagy a felmerült 
probléma orvoslása érdekében megtett 
intézkedésekről, valamint az ügynek az 
illetékes hatósághoz történő továbbításáról 
további eljárás lefolytatása érdekében) 
olyan mértékben, ameddig az ilyen 
információ nem érinti a vizsgálatot, a 
nyomozást vagy az érintett személy jogait. 
Az ilyen észszerű időkeret összesen nem 
haladhatja meg a két hónapot. Ha még nem 
került meghatározásra megfelelő 
nyomonkövetési eljárás, a bejelentő 
személyt tájékoztatni kell erről, valamint 
az általa elvárt további visszacsatolásról.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Azoknak a személyeknek, akik az 
uniós jog megsértésének bejelentését 
mérlegelik, képesnek kell lenniük arra, 
hogy tájékozott döntést hozzanak arról, 
tegyenek-e bejelentést, hogyan és mikor. 
Ezen kívül a belső bejelentési eljárásokat 

(47) Azoknak a személyeknek, akik az 
uniós jog megsértésének bejelentését 
mérlegelik, képesnek kell lenniük arra, 
hogy tájékozott döntést hozzanak arról, 
tegyenek-e bejelentést, hogyan, milyen 
csatornán keresztül és mikor. Ezenkívül 
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létrehozó szervezetek kötelesek könnyen 
érthető és széles körben elérhető 
információt nyújtani ezekről az
eljárásokról, valamint a releváns illetékes 
hatóságoknak címzett külső jelentéstételre 
meghatározott eljárásokról. Az ilyen 
információnak a lehetséges mértékben a 
munkavállalók mellett más olyan 
személyek számára is könnyen érthetőnek 
és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, 
akik munkával kapcsolatos tevékenységeik 
révén kerülnek kapcsolatba a szervezettel, 
például a szolgáltatók, forgalmazók, 
beszállítók és üzleti partnerek. Az ilyen 
információt például valamennyi ilyen 
személy számára elérhető, látható 
helyszínen, vagy a szervezet honlapjára 
kell kitenni, továbbá az anyagát képezheti 
az etikai és integritáskurzusoknak és 
tréningeknek is.

az állami és a magánszektor jogalanyai
kötelesek könnyen érthető és széles körben 
elérhető információt nyújtani a belső 
bejelentési eljárásokról, valamint a külső 
jelentéstételre meghatározott eljárásokról. 
Az ilyen információnak a lehetséges 
mértékben a munkavállalók mellett más 
olyan személyek számára is könnyen 
érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek 
kell lenniük, akik munkával kapcsolatos 
tevékenységeik révén kapcsolatba 
kerülnek a lehetséges vagy megtörtént 
jogsértésről szóló információval. Az ilyen 
információt például valamennyi ilyen 
személy számára elérhető, látható 
helyszínen, vagy a szervezet honlapjára 
kell kitenni, továbbá az anyagát képezheti 
az etikai és integritáskurzusoknak és 
tréningeknek is.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az uniós jogsértések hatékony 
felderítése és megelőzése megköveteli, 
hogy a visszaélést bejelentő személyek 
könnyen és teljes titoktartás mellett 
hozhassák a birtokokban lévő információt a 
releváns illetékes hatóságok tudomására, 
akiknek képeseknek kell lenniük arra, hogy 
– amennyiben az lehetséges – a problémát 
kivizsgálják és orvosolják.

(48) Az uniós jogsértések hatékony 
felderítése és megelőzése megköveteli, 
hogy a visszaélést bejelentő személyek 
könnyen és teljes titoktartás mellett 
hozhassák a birtokokban lévő információt a 
közvélemény és a releváns illetékes 
hatóságok tudomására, akiknek 
képeseknek kell lenniük arra, hogy –
amennyiben az lehetséges – a problémát 
kivizsgálják és/vagy orvosolják.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A nyomon követésnek és a (50) A nyomon követésnek és a 
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visszacsatolásnak észszerű időn belül meg 
kell történnie; mindezt a bejelentés tárgyát 
képező probléma gyors orvoslásának 
szüksége garantálja, illetve az, hogy a 
szükségtelen nyilvános közzétételt 
elkerüljék. Ez az időkeret nem haladhatja 
meg a három hónapot, ugyanakkor az hat
hónapra meghosszabbítható, amennyiben 
az ügy különleges körülményei miatt az 
szükséges különös tekintettel a jelentés 
tárgyának jellegére és összetettségére, ami 
hosszú vizsgálatot tesz szükségessé.

visszacsatolásnak a lehető legrövidebb
időn belül meg kell történnie; mindezt a 
bejelentés tárgyát képező probléma gyors 
orvoslásának szüksége garantálja. Ez az 
időkeret nem haladhatja meg a két hónapot, 
ugyanakkor az négy hónapra 
meghosszabbítható, amennyiben az ügy 
különleges körülményei miatt az 
szükséges, különös tekintettel a jelentés 
tárgyának jellegére és összetettségére, ami 
hosszú vizsgálatot tesz szükségessé.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Az illetékes hatóságoknál 
szakmailag képzett – a vonatkozó 
adatvédelmi szabályokban is jártas –
kijelölt munkatársakra van szükség a 
bejelentések elintézése, és a bejelentő 
személlyel való kommunikáció, valamint a 
bejelentés megfelelő nyomon követésének 
biztosítása érdekében.

(53) Az illetékes hatóságoknál 
szakmailag képzett – a vonatkozó 
adatvédelmi szabályokban is rendszeresen 
képzett – kijelölt munkatársakra van 
szükség a bejelentések fogadása és
elintézése, és a bejelentő személlyel való 
kommunikáció, valamint a bejelentés 
megfelelő nyomon követésének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) Azoknak a személyeknek, akik 
bejelentést terveznek tenni, képesnek kell 
lenniük arra, hogy tájékozott döntést 
hozzanak arról, tegyenek-e bejelentést, 
hogyan és mikor. Az illetékes 
hatóságoknak ezáltal nyilvánosságra kell 
hozniuk és könnyen hozzáférhetővé kell 
tenniük az illetékes hatóságoknál működő 
elérhető bejelentési csatornákra, az 

(54) Azoknak a személyeknek, akik 
bejelentést terveznek tenni, képesnek kell 
lenniük arra, hogy tájékozott döntést 
hozzanak arról, tegyenek-e bejelentést, 
hogyan és mikor. Az illetékes 
hatóságoknak ezáltal nyilvánosságra kell 
hozniuk és könnyen hozzáférhetővé kell 
tenniük az illetékes hatóságoknál működő 
elérhető bejelentési csatornákra, az 
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alkalmazandó eljárásokra, valamint a 
hatóságoknál kijelölt munkatársakra 
vonatkozó információt. Valamennyi 
bejelentéssel kapcsolatos információnak 
átláthatónak, könnyen érthetőnek valamint 
megbízhatónak kellene lennie annak 
érdekében, hogy a bejelentéseket 
elősegítse, nem pedig elrettentsen attól.

alkalmazandó eljárásokra, valamint a 
hatóságoknál kijelölt munkatársakra 
vonatkozó információt. Valamennyi 
bejelentéssel kapcsolatos információnak 
átláthatónak, könnyen érthetőnek valamint 
megbízhatónak kellene lennie annak 
érdekében, hogy a bejelentéseket 
elősegítse, nem pedig elrettentsen attól. A 
potenciális visszaélést bejelentő 
személyeknek mindig lehetőséggel kell 
rendelkezniük arra, hogy maguk döntsék 
el, hogy a belső vagy külső jelentési 
csatornákat használják, vagy közvetlenül 
a nyilvánossághoz fordulnak, azzal a 
feltétellel, hogy a visszaélést bejelentő 
személynek külső csatornák használata 
előtt saját belátása szerint mérlegelnie 
kell, hogy a belső bejelentési 
mechanizmusok elég hatékonyak 
lennének-e a jelentés tárgyát képező 
szabályszegés jogorvoslására.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
60 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) Alapvető fontosságú a 
rosszindulatú és komolytalan vagy 
visszaélésszerű bejelentések elleni 
védelem, ami biztosítja, hogy ezen irányelv 
alapján ne élvezzenek védelmet azok, akik 
szándékosan és tudatosan jelentenek be 
hamis vagy félrevezető információkat.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A többszintű bejelentési csatornák 
felhasználásának követelménye 
alapvetően ahhoz kell, hogy az információ 

(61) Ez szükséges annak érdekében, 
hogy az információ eljusson ahhoz a 
személyhez, aki hozzájárulhat a közérdeket 
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eljusson ahhoz a személyhez, aki 
hozzájárulhat a közérdek kockázatainak
korai és hatékony megoldásához, valamint 
hogy megelőzze a nyilvánosságra 
hozatalból fakadó hírnévben okozott 
alaptalan károkat. Ugyanakkor szükséges 
néhány kivételt teremteni az 
alkalmazására, amely lehetővé teszi a 
bejelentő személy számára, hogy az ügy 
egyéni körülményeitől függően válassza 
meg a legmegfelelőbb csatornát. Emellett a 
demokratikus alapelvek, mint az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság, 
valamint az alapvető jogok, mint a 
véleménynyilvánítás és a tájékoztatás 
szabadsága figyelembevételével a 
nyilvános közzétételeket is védelemben 
kell részesíteni, amellett, hogy az Európai 
Jogok Bíróságának esetjogában kialakított 
kritériumoknak megfelelően meg kell 
találni az egyensúlyt a szervezetüket kezelő 
munkavállalói érdekeikkel és védelemben 
kell részesíteni az ő érdekeiket a köz 
érdekeivel együtt57.

fenyegető kockázatok korai és hatékony 
megoldásához. A bejelentő személynek az 
ügy egyedi körülményeitől függően kell 
megválasztania a legmegfelelőbb 
csatornát. Biztosítani kell az 
átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, 
valamint az alapvető jogokat, mint a 
véleménynyilvánítás és a 
tömegtájékoztatás szabadságát, amellett, 
hogy az Európai Jogok Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatában kialakított 
kritériumoknak megfelelően meg kell 
találni az egyensúlyt a szervezetüket 
irányító munkáltatók érdekeivel, és 
védelemben kell részesíteni az ő érdekeiket 
a köz érdekeivel együtt.

__________________ __________________

57 Az egyik kritérium annak 
meghatározására, hogy a nyilvános 
közzététel útján visszaélést bejelentő 
személlyel szembeni megtorlás olyan 
mértékben korlátozza-e a 
véleménynyilvánítás szabadságát, ami egy 
demokratikus társadalomban nem 
szükséges az az, hogy a nyilvános 
közzététel útján bejelentő személynek 
rendelkezésre állt-e a közzétételre más 
lehetséges csatorna. Lásd például: 
14277/04. sz. Guja kontra Moldova ítélet 
[GC], EJEB 2008.

57 Az egyik kritérium annak 
meghatározására, hogy a nyilvános 
közzététel útján visszaélést bejelentő 
személlyel szembeni megtorlás olyan 
mértékben korlátozza-e a 
véleménynyilvánítás szabadságát, ami egy 
demokratikus társadalomban nem 
szükséges az az, hogy a nyilvános 
közzététel útján bejelentő személynek 
rendelkezésre állt-e a közzétételre más 
lehetséges csatorna. Lásd például: 
14277/04. sz. Guja kontra Moldova ítélet 
[GC], EJEB 2008.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A bejelentő személyeknek szabály (62) A bejelentő személyeknek a jelen 
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szerint először a rendelkezésükre álló 
belső csatornákat kellene használniuk és 
a munkáltatójuknak kellene jelenteniük. 
Előfordulhat azonban, hogy nincsenek 
belső bejelentési csatornák (olyan 
szervezeteknél, akiknek a jelen irányelv 
vagy az alkalmazandó nemzeti jog alapján 
nincsen kötelezettségük ilyen csatornák 
létrehozására) vagy azok használata nem 
kötelező (ez olyan személyek esetében 
fordulhat elő, akik nem állnak 
munkaviszonyban), vagy ha használták is 
azokat, nem működtek megfelelően 
(például a jelentéssel nem foglalkoztak 
gondosan vagy észszerű időkereten belül
vagy pedig a vizsgálat pozitív eredményei 
ellenére nem került sor jogsértés 
orvoslására irányuló eljárásra).

irányelv egyéb rendelkezéseinek sérelme 
nélkül általános szabály szerint a 
rendelkezésükre álló belső csatornákat 
kellene használniuk. Amennyiben a 
bejelentő személy nem találja 
alkalmasnak a belső csatornákat, 
képesnek kell lenniük külső csatornák 
használatára vagy közvetlenül a 
nyilvánossághoz fordulásra.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) A bejelentő személyeket a 
megtorlás valamennyi formájával szemben 
védelemben kell részesíteni, függetlenül 
attól, hogy az közvetett vagy közvetlen, a 
munkáltató, vásárló/szolgáltatás 
kedvezményezettje alkalmazza, illetve az 
utóbbinak dolgozó vagy az utóbbi nevében 
eljáró személyek foganatosítják, ami 
magában foglalja az ugyanazon 
szervezetnél vagy pedig azon más 
szervezetnél dolgozó munkatársakat vagy 
ügyvezetőket, akikkel a bejelentő személy 
a munkáját illetően kapcsolatban áll, 
amennyiben a megtorlást ezt az érintett 
személy ajánlja, megtűri vagy afelett 
szemet huny. A védelmet nem csak maga a 
bejelentő személlyel szemben alkalmazott 
megtorló intézkedésekkel ellen kell 
biztosítani, hanem azzal a jogalannyal 
szembeni megtorlás ellen is, amelyet ez a 
személy képvisel, például a 

(65) A bejelentő személyeket, valamint 
a jogsértések vagy a lehetséges jogsértések
közzétételében őket segítő személyeket a 
megtorlás valamennyi formájával szemben 
védelemben kell részesíteni, függetlenül 
attól, hogy az közvetett vagy közvetlen, a 
munkáltató, az ügyfél/a szolgáltatás 
igénybevevője, illetve az utóbbinak 
dolgozó vagy az utóbbi nevében eljáró 
személy alkalmazza, ami magában foglalja 
az ugyanazon szervezetnél vagy pedig azon 
más szervezetnél dolgozó munkatársakat 
vagy vezetőket, akikkel a bejelentő 
személy a munkáját illetően kapcsolatban 
áll, amennyiben a megtorlást ezt az érintett 
személy javasolja vagy eltűri. A védelmet 
nem csak maga a bejelentő személlyel 
szemben alkalmazott megtorló 
intézkedésekkel ellen kell biztosítani, 
hanem azzal a jogalannyal szembeni 
megtorlás ellen is, amelyet ez a személy 
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szolgáltatásnyújtás megtagadása, zsarolás 
vagy üzleti bojkott ellen. A közvetett 
megtorlás magában foglalja a bejelentő 
személy olyan rokonai elleni intézkedések 
foganatosítását, akik az ilyen személy 
munkáltatójával vagy 
vásárlójával/szolgáltatásának 
kedvezményezettjével állnak munkajellegű 
kapcsolatban, valamint a bejelentő 
személynek támogatást nyújtó 
munkavállalói képviselőkkel szembeni 
megtorlást is.

képvisel, például a szolgáltatásnyújtás 
megtagadása, zsarolás vagy üzleti bojkott 
ellen. A közvetett megtorlás magában 
foglalja a bejelentő személy rokonaival 
vagy a vele rokonszenvező vagy baráti 
kapcsolatban lévő személyekkel, 
kollégákkal vagy 
ügyfelekkel/szolgáltatások 
igénybevevőivel, valamint a bejelentő 
személynek támogatást nyújtó 
munkavállalói képviselőkkel, egyéb 
személyekkel és szervezetekkel szembeni 
megtorlást is. Szankciókat kell bevezetni a 
visszaélést bejelentő személyeknek vagy 
családjuknak vagy kollégáiknak a 
közzétételt követő zaklatása ellen.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Azok a potenciális visszaélést 
bejelentő személyek, akik nem biztosak 
azzal kapcsolatban, hogy miként 
jelentsenek és hogy vajon védelemben 
részesülnek-e végeredményben elállhatnak 
a bejelentéstől. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a releváns 
információ a nyilvánosság számára 
felhasználóbarát és könnyen elérhető 
módon álljon rendelkezésre. Egyénre 
szabott, pártatlan és bizalmas tanácsadást 
(„útmutatás”) kell ingyenesen 
hozzáférhetővé tenni például arra 
vonatkozóan, hogy a kérdéses 
információra kiterjednek-e a visszaélést 
bejelentő személyek védelmére 
alkalmazandó szabályok, hogy melyik 
bejelentési csatorna használata lehet a 
legelőnyösebb, illetve hogy milyen 
alternatív eljárások léteznek abban az 
esetben, ha az információra nem 
vonatkoznak az alkalmazandó szabályok.
Az ilyen tanácsadáshoz való hozzáférés 
segíthet annak biztosításában, hogy a 

(67) Azok a potenciális visszaélést 
bejelentő személyek, akik nem biztosak 
azzal kapcsolatban, hogy miként 
jelentsenek és hogy vajon védelemben 
részesülnek-e végeredményben elállhatnak 
a bejelentéstől. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a releváns 
információ a nyilvánosság számára 
felhasználóbarát és könnyen elérhető 
módon álljon rendelkezésre. Egyénre 
szabott, pártatlan és bizalmas tanácsadást 
kell ingyenesen hozzáférhetővé tenni. Az 
ilyen tanácsadáshoz való hozzáférés 
segíthet annak biztosításában, hogy 
biztonságos és bizalmas csatornákon 
keresztül tegyenek bejelentéseket, továbbá 
hogy a jogsértéseket vagy visszaéléseket 
megfelelő időben felderítsék, vagy akár 
azokat megelőzzék.
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megfelelő csatornákon keresztül és felelős 
módon tegyenek bejelentéseket, továbbá 
hogy a jogsértéseket vagy visszaéléseket 
megfelelő időben felderítsék, vagy akár 
azokat megelőzzék.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) Különösen fontos, hogy a bejelentő 
személyek számára rendelkezésre álljanak 
olyan ideiglenes intézkedések, amelyek 
megakasztják az elhúzódásra hajlamos 
bírósági eljárások megoldását. Ideiglenes 
intézkedésekre különösen a megtorlással 
kapcsolatos fenyegetések, próbálkozások 
és folyamatos cselekményekkel 
megvalósuló megtorlás megszüntetése –
például a munkahelyi zaklatás – vagy 
pedig a megtorlás olyan különböző 
formáinak megelőzése érdekében lehet 
szükség, amelyet hosszabb időszak 
elteltével nehezebb visszaállítani, illetve 
amely anyagilag is tönkreteheti a 
visszaélést bejelentő személyt, ilyen 
például a felmondás – az ilyen végkifejlet
komoly elrettentő hatással rendelkezhet a 
potenciális visszaélést bejelentő 
személyekre nézve.

(73) Különösen fontos, hogy a bejelentő 
személyek számára rendelkezésre álljanak 
olyan ideiglenes intézkedések, amelyek 
megakasztják az elhúzódásra hajlamos 
bírósági eljárások megoldását. Ideiglenes 
intézkedésekre különösen a megtorlással 
kapcsolatos fenyegetések, próbálkozások 
és folyamatos cselekményekkel 
megvalósuló megtorlás megszüntetése –
például a munkahelyi és azon kívüli 
zaklatás – vagy pedig a megtorlás olyan 
különböző formáinak megelőzése 
érdekében lehet szükség, amelyet hosszabb 
időszak elteltével nehezebb visszaállítani, 
illetve amely anyagilag is tönkreteheti a 
visszaélést bejelentő személyt, ilyen 
például a felmondás, a verbális 
bántalmazás vagy a fizikai erőszak –
amelynek kilátásba helyezése komoly 
elrettentő hatással rendelkezhet a 
potenciális visszaélést bejelentő 
személyekre nézve.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A bejelentő személyekre nézve a 
velük szemben alkalmazott megtorlások 
vitatásával kapcsolatos bírósági eljárás 
során jelentős költséget jelenthetnek a 

(75) A bejelentő személyekre nézve a 
velük szemben alkalmazott megtorlások 
vitatásával kapcsolatos bírósági eljárás 
során jelentős költséget jelenthetnek a 



PE623.815v02-00 26/61 AD\1166773HU.docx

HU

felmerülő eljárási költségek. Noha ezeket a 
költségeket az eljárás végén visszatérítik 
nekik, előfordulhat, hogy nem tudják 
azokat azonnal előlegezni, különösen 
hogyha munkanélküliek vagy pedig 
feketelistán szerepelnek. A 
büntetőeljárásban nyújtott segítség, 
különösen az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/1919 irányelve59

rendelkezéseinek megfelelően, valamint a 
még általánosabban vett támogatás a súlyos 
pénzügyi gondokkal küzdők számára 
bizonyos esetekben kulcsfontosságú lehet a 
védelemhez való jogaik hatékony 
érvényesítése során.

felmerülő eljárási költségek. Noha ezeket a 
költségeket az eljárás végén visszatérítik 
nekik, előfordulhat, hogy nem tudják 
azokat azonnal előlegezni, különösen 
hogyha munkanélküliek vagy pedig 
feketelistán szerepelnek. A 
büntetőeljárásban nyújtott segítség, 
különösen az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/1919 irányelve59

rendelkezéseinek megfelelően, valamint a 
még általánosabban vett támogatás a súlyos 
pénzügyi gondokkal küzdők számára 
bizonyos esetekben kulcsfontosságú lehet a 
védelemhez való jogaik hatékony 
érvényesítése során. A visszaélést bejelentő 
személyeknek emellett lehetőséget kell 
adni, hogy kártérítést követeljenek az 
elszenvedett zaklatásért vagy a jelenlegi 
vagy jövőbeli megélhetés elvesztéséért, ha 
a kár megtorlás következtében keletkezett.

__________________ __________________

59 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a 
büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a 
vádlottak, valamint az európai 
elfogatóparancshoz kapcsolódó 
eljárásokban a keresett személyek 
költségmentességéről (HL L 297., 
2016.11.4., 1. o.).

59 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1919 irányelve (2016. október 26.) a 
büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a 
vádlottak, valamint az európai 
elfogatóparancshoz kapcsolódó 
eljárásokban a keresett személyek 
költségmentességéről (HL L 297., 
2016.11.4., 1. o.).

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az érintett személyek jogait 
védelem illeti meg a hírnévben okozott kár 
valamint más negatív következmények 
elkerülése érdekében. Az érintett személy 
védelemhez és a jogorvoslathoz való 
jogának továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 47. és 48. cikkében 
foglaltaknak megfelelően a bejelentést 
követő eljárás valamennyi szakaszában 
teljeskörűen érvényesülnie kell. A 

(76) Az érintett személyek jogait 
védelem illeti meg a hírnévben okozott kár 
valamint más negatív következmények 
elkerülése érdekében. Az érintett személy 
védelemhez és a jogorvoslathoz való 
jogának továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 47. és 48. cikkében 
foglaltaknak megfelelően a bejelentést 
követő eljárás valamennyi szakaszában 
teljeskörűen érvényesülnie kell. A 
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tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
bejelentett személy védelemhez való jogát, 
amely magában foglalja az 
iratbetekintéshez való jogot, a 
meghallgatáshoz való jogot, valamint azt a 
jogot, hogy a tagállami jogban 
meghatározott alkalmazandó eljárások – a 
vizsgálatok vagy azt követő igazságügyi 
eljárások – során hozott döntésekkel 
szemben a bejelentett személy hatékony 
jogorvoslattal éljen.

tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
bejelentett személy védelemhez való jogát, 
amely magában foglalja az 
iratbetekintéshez való jogot, a 
meghallgatáshoz való jogot, valamint azt a 
jogot, hogy a tagállami jogban 
meghatározott alkalmazandó eljárások – a 
vizsgálatok vagy azt követő igazságügyi 
eljárások – során hozott döntésekkel 
szemben a bejelentett személy hatékony 
jogorvoslattal éljen, valamint e célból az 
állampolgárok és a civil társadalom 
tudatosságának megfelelő mértékű 
növelését.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Büntetésekre a visszaélést bejelentő 
személyek védelmére vonatkozó szabályok 
hatékonyságának biztosítása érdekében van 
szükség. A bejelentő személlyel szemben 
megtorló vagy más hátrányos intézkedést 
alkalmazó személyekkel szemben 
alkalmazott büntetések elrettenthetnek az 
ilyen intézkedésektől. Az olyan 
személyekkel szembeni büntetések, akik 
nyilvánvalóan hamis bejelentést tesznek 
vagy ilyen információt tesznek közzé 
szükséges a későbbi rosszindulatú 
bejelentésektől való elrettentés annak 
érdekében, hogy a rendszer hitelességét 
megőrizzék. Az ilyen büntetések 
arányosságának biztosítania kell azt, hogy 
a potenciális visszaélést bejelentő 
személyekre nézve ne legyen elrettentő 
hatásuk.

(78) Büntetésekre a visszaélést bejelentő 
személyek védelmére vonatkozó szabályok 
hatékonyságának biztosítása érdekében van 
szükség. A bejelentő személlyel szemben 
megtorló vagy más hátrányos intézkedést 
alkalmazó személyekkel szemben 
alkalmazott büntetések elrettenthetnek az 
ilyen intézkedésektől. Az olyan 
személyekkel szembeni büntetések, akik 
szándékosan és nyilvánvalóan hamis 
bejelentést tesznek vagy ilyen információt 
tesznek közzé, szükséges a későbbi 
rosszindulatú bejelentésektől való 
elrettentés annak érdekében, hogy a 
rendszer hitelességét megőrizzék. Az ilyen 
büntetések arányosságának biztosítania kell 
azt, hogy a potenciális visszaélést bejelentő 
személyekre nézve ne legyen elrettentő 
hatásuk.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
85 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85a) Ennek az irányelvnek, amely egy 
új szabvány az uniós jogszabályok 
megsértését bejelentő személyek jogainak 
védelmére, példaként kell szolgálnia a 
tagjelölt országok, a társult országok és 
minden olyan ország számára, amelyek 
elkötelezték magukat, hogy 
jogszabályaikat közelebb hozzák az 
európai vívmányokhoz, különösen az 
uniós forrásokkal való visszaélésekről, 
valamint az ezen országoknak nyújtott 
uniós makroszintű pénzügyi 
támogatásokkal való visszaélésekről szóló 
bejelentések tekintetében.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
85 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85b) Kiemelt figyelmet kell fordítani az 
Európai Unió Alapjogi Chartájára és 
különösen annak a véleménynyilvánítás 
és a tájékozódás szabadságáról szóló 11. 
cikkére, az Európai Parlamentnek „a 
visszaélést bejelentő személyek szerepének 
az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében” 
című 2017. február 14-i állásfoglalására, 
valamint az Európai Parlamentnek a 
vállalatok és állami szervek bizalmas 
információit közérdekből leleplező 
bejelentők védelmére szolgáló jogszerű 
intézkedésekről szóló, 2017. október 24-i 
állásfoglalására.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. cikk 1. cikk

Tárgyi hatály Tárgyi hatály

(1) Az uniós jog és a szakpolitikák 
konkrét területeken történő
érvényesítésének fokozása érdekében a 
jelen irányelv közös minimumszabályokat 
állapít meg az alábbi jogellenes 
tevékenységeket és visszaéléseket bejelentő 
személyek védelme érdekében:

(1) A közérdek védelme, a tájékozódás
és a véleménynyilvánítás szabadságának 
megőrzése, valamint az uniós jog és a 
szakpolitikák érvényesítésének fokozása 
érdekében a jelen irányelv közös 
minimumszabályokat állapít meg azon 
személyek védelme érdekében, akik olyan 
jogsértésről, jogsértő tevékenységről vagy 
joggal való visszaélésről szóló információt 
tesznek közzé, amely az Unió hatáskörébe 
tartozó közérdeket sért vagy veszélyeztet, 
ideértve a következőket:

-a) az Európai Unió Alapjogi 
Chartája által garantált alapvető jogok, 
konkrétabban a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 11. cikkében 
foglaltaknak és az azon alapuló ítélkezési 
gyakorlatnak megfelelően;

a) a mellékletben (annak I. és II. 
részében) felsorolt uniós jogi aktusok 
hatálya alá tartozó jogsértések a következő 
területeken:

a) az uniós jogszabályok, például a
mellékletben (annak I. és II. részében) 
felsorolt uniós jogi aktusok hatálya alá 
tartozó jogsértések a következő 
területeken:

i. közbeszerzés; i. közbeszerzés;

ii. pénzügyi szolgáltatások, a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának megakadályozása;

ii. pénzügyi szolgáltatások, a 
pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozásának megakadályozása;

iii. termékbiztonság iii. termékbiztonság

iv. közlekedésbiztonság; iv. közlekedésbiztonság;

v. környezetvédelem; v. környezetvédelem;

vi. nukleáris biztonság; vi. nukleáris biztonság;

vii. élelmiszer- és takarmánybiztonság, 
valamint állategészségügy és állatjólét;

vii. élelmiszer- és takarmánybiztonság, 
valamint állategészségügy és állatjólét;

viii. közegészségügy; viii. közegészségügy;

ix. fogyasztóvédelem; ix. fogyasztóvédelem;

x. magánélet és személyes adatok 
védelme, valamint a hálózat- és 

x. magánélet és személyes adatok 
védelme, valamint a hálózat- és 
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információbiztonság. információbiztonság.

b) az EUMSZ 101., 102., 106., 107. és 
108. cikkének megsértése, valamint az 
1/2003/EK tanácsi rendeleté és az (EU) 
2015/1589 tanácsi rendelet hatálya alá 
tartozó jogsértések;

b) az EUMSZ 101., 102., 106., 107. és 
108. cikkének megsértése, valamint az 
1/2003/EK tanácsi rendeleté és az (EU) 
2015/1589 tanácsi rendelet hatálya alá 
tartozó jogsértések;

c) az EUMSZ 325. cikkben 
meghatározott, az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő és különösen az (EU) 2017/1371 
irányelvben és a 883/2013/EU, Euratom 
rendeletben részletesebben meghatározott 
jogsértések;

c) az EUMSZ 325. cikkben 
meghatározott, az Unió pénzügyi érdekeit 
sértő és különösen az (EU) 2017/1371
irányelvben és a 883/2013/EU, Euratom 
rendeletben részletesebben meghatározott 
jogsértések;

d) az EUMSZ 26. cikkének (2) 
bekezdésében említett belső piaccal 
kapcsolatos jogsértések olyan jogi aktusok 
tekintetében, amelyek sértik a társasági 
adószabályokat, vagy olyan szabályozások 
tekintetében, amelyek célja az 
alkalmazandó társaságiadó-törvény tárgyát 
vagy célját meghiúsító adóelőny szerzése.

d) az EUMSZ 26. cikkének (2) 
bekezdésében említett belső piaccal 
kapcsolatos jogsértések olyan jogi aktusok 
tekintetében, amelyek sértik a társasági 
adószabályokat, vagy olyan szabályozások 
tekintetében, amelyek célja az 
alkalmazandó társaságiadó-törvény tárgyát 
vagy célját meghiúsító adóelőny szerzése.

(2) Amennyiben a melléklet 2. 
részében felsorolt ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus különös szabályokat állapít meg 
a bejelentésre vonatkozólag, úgy ezeket a 
szabályokat kell alkalmazni. Ezen irányelv 
rendelkezéseit minden olyan bejelentő 
személy védelmére vonatkozó ügyben 
alkalmazni kell, amelyekről 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok nem 
rendelkeznek.

(2) Amennyiben a melléklet 2. 
részében felsorolt ágazatspecifikus uniós 
jogi aktus különös szabályokat állapít meg 
a bejelentésre vonatkozólag, úgy ezeket a 
szabályokat kell alkalmazni. Ezen irányelv 
rendelkezéseit minden olyan bejelentő 
személy védelmére vonatkozó ügyben 
alkalmazni kell, amelyekről 
ágazatspecifikus uniós jogi aktusok nem 
rendelkeznek. Ez a bekezdés csak abban 
az esetben alkalmazandó, ha az 
előirányzott védelem szintje az 
ágazatspecifikus jogi aktusokban 
magasabb, mint az, amit ez az irányelv 
biztosít.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk 2. cikk

Személyi hatály Személyi hatály
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(1) A jelen irányelvet minden olyan 
magán vagy állami szektorban dolgozó 
bejelentő személy védelmére alkalmazni 
kell, aki munkakörnyezetben jutott a 
jogsértésre vonatkozó információ 
birtokába, ami legalább a következőket 
foglalja magában:

(1) A jelen irányelvet minden olyan 
magán- vagy állami szektorban dolgozó 
bejelentő személy védelmére alkalmazni 
kell, aki munkakörnyezetben jutott a 
jogsértésre vonatkozó információ 
birtokába, ami legalább a következőket 
foglalja magában:

a) az EUMSZ 45. cikk szerinti 
munkavállaló jogállású személyek;

a) az EUMSZ 45. cikk szerinti 
munkavállaló és volt munkavállaló 
jogállású személyek;

b) az EUMSZ 49. cikk szerinti önálló 
vállalkozó jogállású személyek;

b) az EUMSZ 49. cikk szerinti önálló 
vállalkozó jogállású személyek;

c) valamely vállalkozás részvényesei 
és vezető testületéhez tartozó személyek, 
ideértve a nem ügyvezető tagokat is, 
valamint az önkénteseket és a nem fizetett 
gyakornokokat is

c) valamely vállalkozás részvényesei 
és vezető testületéhez tartozó személyek, 
ideértve a nem ügyvezető tagokat is, 
valamint az önkénteseket és a nem fizetett 
gyakornokokat is;

d) a vállalkozók, alvállalkozók és 
beszállítók felügyelete és irányítása alatt 
dolgozó személyek.

d) a vállalkozók, alvállalkozók és 
beszállítók felügyelete és irányítása alatt 
dolgozó személyek;

da) a köztisztviselők;

db) az uniós személyzeti szabályzatban 
meghatározott európai uniós 
alkalmazottak;

(2) A jelen irányelvet azon bejelentő 
személyekre is alkalmazni kell, akik 
munkavégzésre irányuló jogviszonya még 
nem kezdődött meg, abban az esetben, ha a 
jogsértésről szóló információkat a felvételi 
eljárás vagy más szerződéskötést megelőző 
tárgyalás során szerezték meg.

(2) A jelen irányelvet azon bejelentő 
személyekre is alkalmazni kell, akik 
munkavégzésre irányuló jogviszonya még
nem kezdődött meg, abban az esetben, ha a 
jogsértésről szóló információkat a felvételi 
eljárás vagy más szerződéskötést megelőző 
tárgyalás során szerezték meg.

(2a) Ez az irányelv a bejelentést és/vagy 
nyilvánosságra hozatalt elősegítő 
közvetítőkre, például az újságírókra is 
alkalmazandó.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk

Fogalommeghatározások Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában: Ezen irányelv alkalmazásában:

1. „jogsértés”: az 1. cikkben és a 
mellékletben foglaltak hatálya alá tartozó 
uniós jogi aktusokkal és területekkel 
kapcsolatos tényleges vagy lehetséges 
jogellenes tevékenységek vagy joggal való 
visszaélés;

1. „jogsértés”: tényleges vagy 
lehetséges jogellenes tevékenységek vagy 
joggal való visszaélés vagy egyéb 
kötelességszegés, amely az Unió 
hatáskörébe tartozó közérdeket sért vagy 
veszélyeztet;

2. „jogellenes tevékenységek”: az 
uniós joggal ellentétes cselekmények vagy 
mulasztások;

2. „jogellenes tevékenységek”: az 
uniós joggal ellentétes cselekmények vagy 
mulasztások;

3. „joggal való visszaélés”: az uniós 
jog hatálya alá tartozó olyan cselekmények 
vagy mulasztások, amelyek nem tűnnek 
formálisan jogellenesnek, de meghiúsítják 
az alkalmazandó szabályok tárgyát vagy 
célját;

3. „joggal való visszaélés”: az uniós 
jog hatálya alá tartozó olyan cselekmények 
vagy mulasztások, amelyek nem tűnnek 
formálisan jogellenesnek, de meghiúsítják 
az alkalmazandó szabályok tárgyát vagy 
célját;

4. „jogsértésre vonatkozó 
információ”: tényleges jogsértésekre 
vonatkozó bizonyíték, valamint a még meg 
nem valósult, de a potenciális 
jogsértésekkel kapcsolatos észszerű gyanú;

4. „jogsértésre vonatkozó 
információ”: tényleges jogsértésekre 
vonatkozó bizalmas vagy egyéb bizonyíték, 
valamint a még meg nem valósult, de a 
potenciális jogsértésekkel kapcsolatos 
észszerű gyanú;

5. „bejelentés”: jogsértéssel 
kapcsolatos információk szolgáltatása, 
amely bekövetkezett vagy valószínűleg 
bekövetkezik azon szervezetnél, ahol a 
bejelentő személy dolgozik, dolgozott, vagy 
más szervezetnél, amivel kapcsolatba 
lépett munkája során;

5. „bejelentés”: bekövetkezett vagy 
valószínűleg bekövetkező jogsértéssel
kapcsolatos információk szolgáltatása;

6. „belső jelentés”: valamely állami 
vagy magánjogi jogalanyon belül jelentett 
jogsértésre vonatkozó információ;

6. „belső jelentés”: valamely állami 
vagy magánjogi jogalanyon belül jelentett 
jogsértésre vonatkozó információ;

7. „külső jelentés”: jogsértésre 
vonatkozó információ szolgáltatása az 
illetékes hatóságoknak;

7. „külső jelentés”: jogsértésre 
vonatkozó információ szolgáltatása az 
illetékes hatóságoknak;

8. „közzététel”: a munkakörnyezetben 
megszerzett jogsértésre vonatkozó 
információ nyilvánosságra hozatala;

8. „közzététel”: a munkakörnyezetben 
megszerzett jogsértésre vonatkozó 
információ nyilvánosságra hozatala a 
média, civil társadalmi szervezetek vagy az 
e cikk (14) bekezdése alá nem tartozó 
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egyéb szervezet tájékoztatása révén;

9. „bejelentő személy”: olyan 
természetes vagy jogi személy, aki 
munkavégzéssel kapcsolatos 
tevékenységével összefüggésben szerzett, 
jogsértésre vonatkozó információt jelent 
vagy ilyen információt közzétesz;

9. „bejelentő személy”: olyan 
természetes vagy jogi személy, aki 
munkavégzéssel kapcsolatos 
tevékenységével összefüggésben szerzett, 
jogsértésre vonatkozó információt jelent 
vagy ilyen információt közzétesz;

9a. „közvetítő”: olyan természetes 
vagy jogi személy, aki elősegíti a 
bejelentést vagy a közzétételt;

10. „munkakörnyezet”: olyan állami 
vagy magánszektorbeli jelenlegi vagy 
múltbeli munkavégzés annak jellegétől 
függetlenül, amely révén a személy 
jogsértésre vonatkozó információhoz juthat
és amelynek keretében bejelentése esetén 
megtorlás érheti őt.

10. „munkakörnyezet”: olyan állami 
vagy magánszektorbeli jelenlegi vagy 
múltbeli munkavégzés annak jellegétől 
függetlenül, amely révén a személy 
jogsértésre vonatkozó információhoz 
juthat.

11. „érintett személy”: olyan 
természetes vagy jogi személy, akinek a 
jelentés vagy közzététel a jogsértést 
tulajdonítja vagy akit azzal kapcsolatba 
hoz;

11. „érintett személy”: olyan 
természetes vagy jogi személy, akinek a 
bejelentés vagy közzététel a jogsértést 
tulajdonítja vagy akit azzal kapcsolatba hoz
vagy hozott;

12. „megtorlás”: minden olyan 
fenyegető vagy tényleges cselekmény, 
illetve mulasztás, amely külső vagy belső 
bejelentés hatására a munkakörnyezetben 
történik és amely indokolatlan hátrányt 
okoz vagy okozhat a bejelentő személynek;

12. „megtorlás”: minden olyan 
fenyegető vagy tényleges cselekmény, 
illetve mulasztás, amely külső vagy belső 
bejelentés vagy nyilvános közzététel 
hatására közvetlenül vagy közvetve
indokolatlan hátrányt okoz vagy okozhat a 
bejelentő személynek, a bejelentő személy 
kollégáinak, személyes kapcsolatainak és 
a bejelentést és a közzétételt elősegítő 
személyeknek;

13. „nyomon követés”: a bejelentés 
címzettje által szervezeten belül vagy azon 
kívül megtett bármely intézkedés, amely 
értékeli a bejelentés állításainak 
pontosságát, és adott esetben orvosolja a 
jogsértést, ami magában foglalja a belső 
vizsgálatokat, a nyomozást, a 
büntetőeljárást, a pénzeszközök 
visszafizettetésére irányuló intézkedéseket 
és a lezárást;

13. „nyomon követés”: a bejelentés 
címzettje által szervezeten belül vagy azon 
kívül megtett bármely intézkedés, amely 
értékeli a bejelentés állításainak 
pontosságát, és adott esetben orvosolja a 
jogsértést, ami magában foglalja a belső 
vizsgálatokat, a nyomozást, a 
büntetőeljárást, a pénzeszközök 
visszafizettetésére irányuló intézkedéseket 
és a lezárást;

14. „illetékes hatóság”: bármely olyan 
nemzeti hatóság, amely a III. fejezetben 
foglaltak szerint bejelentést fogadhat, és 
amelyet kijelöltek ezen irányelv szerinti 

14. „illetékes hatóság”: bármely olyan 
hatóság, amely a III. fejezetben foglaltak 
szerint bejelentést fogadhat, és amelyet 
kijelöltek ezen irányelv szerinti feladatok 



PE623.815v02-00 34/61 AD\1166773HU.docx

HU

feladatok elvégzésére, különösen a 
bejelentések nyomon követésének 
tekintetében.

elvégzésére, különösen a bejelentések 
nyomon követésének tekintetében.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk

A jelentéstételre és a jelentések nyomon 
követésére vonatkozó belső csatornák és 

eljárások létrehozására irányuló 
kötelezettség

A bejelentések megtételére és a 
bejelentések nyomon követésére vonatkozó 

belső csatornák és eljárások

(1) A tagállamok kötelezettsége 
biztosítani, hogy a magán- és az állami 
szektorban működő jogalanyok – adott 
esetben – a szociális partnerekkel való 
konzultációt követően belső jelentési 
csatornákat és eljárásokat hozzanak létre a 
bejelentések készítésére és nyomon 
követésére.

(1) A tagállamok kötelezettsége 
biztosítani, hogy a magán- és az állami 
szektorban működő jogalanyok – adott 
esetben – a szociális partnerekkel való 
konzultációt követően belső jelentési 
csatornákat és eljárásokat hozzanak létre a 
bejelentések készítésére és nyomon 
követésére.

(2) Az ilyen csatornáknak és 
eljárásoknak lehetővé kell tenniük a 
szervezet munkavállalói számára a 
bejelentést. Ezen túl lehetővé tehetik a 2. 
cikk (1) bekezdésének b), c) és d) 
pontjában említett, munkavégzéssel 
kapcsolatos tevékenységeikkel 
összefüggésben a jogalannyal kapcsolatban 
álló más személyek általi bejelentést is, de 
e személykategóriák esetében nem 
kötelező biztosítani belső csatornákat.

(2) Az ilyen csatornáknak és 
eljárásoknak lehetővé kell tenniük a 
szervezet munkavállalói számára a 
bejelentést. Ezen túl lehetővé tehetik a 2. 
cikk (1) bekezdésének b), c) és d) 
pontjában említett, munkavégzéssel 
kapcsolatos tevékenységeikkel 
összefüggésben a jogalannyal kapcsolatban 
álló más személyek általi bejelentést is, de 
e személykategóriák esetében nem 
kötelező biztosítani belső csatornákat.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
magánjogi jogalanyok a következők:

(3) Az (1) bekezdésben említett 
magánjogi jogalanyok a következők:

a) az 50 vagy több munkavállalóval 
rendelkező magánjogi jogalanyok;

a) az 50 vagy több munkavállalóval 
rendelkező magánjogi jogalanyok;

b) magánjogi jogalanyok, akiknek 
éves üzleti forgalma vagy mérlege 
összesen 10 millió EUR ennél vagy több

b) magánjogi jogalanyok, akiknek 
éves üzleti forgalma vagy mérlege 
összesen 10 millió EUR ennél vagy több

c) bármilyen méretű magánjogi 
jogalany, amely pénzügyi szolgáltatásokkal 

c) bármilyen méretű magánjogi 
jogalany, amely pénzügyi szolgáltatásokkal 
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foglalkozik, vagy amely a pénzmosás vagy 
terrorizmus támogatása tekintetében 
kiszolgáltatott helyzetben van a 
mellékletben említett uniós jogi aktusok 
rendelkezései szerint.

foglalkozik, vagy amely a pénzmosás vagy 
terrorizmus támogatása tekintetében 
kiszolgáltatott helyzetben van a 
mellékletben említett uniós jogi aktusok 
rendelkezései szerint.

(4) A jogalanyok tevékenységeit és a 
kapcsolódó kockázati szintet figyelembe 
vevő megfelelő kockázatértékelést 
követően a tagállamok előírhatják a (3) 
bekezdés c) pontjában említettektől eltérő, 
a 2003. május 6-i bizottsági ajánlásban62

meghatározottak szerinti kis magánjogi 
jogalanyok számára, hogy belső jelentési 
csatornákat és eljárásokat hozzanak létre.

(4) A jogalanyok tevékenységeinek 
jellegét és a nyilvánosság szempontjából 
fennálló kapcsolódó relevancia- és
kockázati szintet figyelembe vevő 
megfelelő kockázatértékelést követően a 
tagállamok előírhatják a (3) bekezdés c) 
pontjában említettektől eltérő, a 2003. 
május 6-i bizottsági ajánlásban62

meghatározottak szerinti kis magánjogi 
jogalanyok számára, hogy belső jelentési 
csatornákat és eljárásokat hozzanak létre.

(5) A tagállamnak a (4) bekezdés 
alapján hozott valamennyi döntésről 
indokolással és a kockázatértékelésben 
használt kritériumokkal együtt értesítenie 
kell a Bizottságot. A Bizottság tájékoztatja 
az említett döntésről a többi tagállamot.

(5) A tagállamnak a (4) bekezdés 
alapján hozott valamennyi döntésről 
indokolással és a kockázatértékelésben 
használt kritériumokkal együtt értesítenie 
kell a Bizottságot. A Bizottság tájékoztatja 
az említett döntésről a többi tagállamot.

(6) Az (1) bekezdésben hivatkozott 
közjogi jogalanyok a következők:

(6) Az (1) bekezdésben hivatkozott 
közjogi jogalanyok a következők:

a) államigazgatás; a) államigazgatás;

b) regionális közigazgatás és megyék; b) regionális közigazgatás és megyék;

c) több mint 10 000 lakosú 
települések;

c) több mint 5000 lakosú települések;

ca)          közszolgálatot ellátó vagy állami 
ellenőrzés alatt álló magánszektorbeli 
jogalanyok;

d) egyéb közjog által szabályozott 
jogalanyok.

d) egyéb közjog által szabályozott 
jogalanyok.

(6a) A szociális partnerekkel folytatott 
konzultációkat követően az Európai Unió 
intézményei, ügynökségei és szervei is 
létrehoznak a bejelentések megtételére és 
nyomon követésére szolgáló csatornákat 
és eljárásokat.

__________________ __________________

62 Bizottság 2003. május 6-i ajánlása a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.).

62 Bizottság 2003. május 6-i ajánlása a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.).
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk 5. cikk

A belső jelentéstételre és a nyomon 
követésre vonatkozó eljárások

A belső jelentéstételre és a nyomon 
követésre vonatkozó eljárások

(1) A 4. cikkben említett, 
jelentéstételre és a jelentések nyomon 
követésére vonatkozó eljárásoknak a 
következőket kell tartalmazniuk:

(1) A 4. cikkben említett, 
jelentéstételre és a jelentések nyomon 
követésére vonatkozó eljárásoknak a 
következőket kell tartalmazniuk:

a) bejelentéseket fogadó csatornák, 
amelyek oly módon kerülnek 
megtervezésre, kialakításra és 
működtetésre, hogy biztosítják a bejelentő 
személyazonosságának titkosságát és 
megakadályozzák az engedéllyel nem 
rendelkező alkalmazottak hozzáférését;

a) bejelentéseket fogadó csatornák, 
amelyek oly módon kerülnek 
megtervezésre, kialakításra és 
működtetésre, hogy biztosítják a bejelentő 
személyazonosságának titkosságát, a 
digitális környezetben is lehetővé teszik a 
névtelen közzétételt, és megakadályozzák 
az engedéllyel nem rendelkező személyek
hozzáférését;

b) a bejelentések nyomon követésére 
illetékes személy vagy szerv kijelölése;

b) a bejelentések nyomon követésére 
illetékes személy vagy szerv kijelölése az 
alkalmazottakkal és az alkalmazottak 
képviselőivel szoros együttműködésben;

c) a bejelentések kijelölt személy vagy 
szerv általi gondos nyomon követése;

c) a bejelentések kijelölt személy vagy 
szerv általi gondos nyomon követése;

d) a bejelentéstől számított három
hónapot meg nem haladó észszerű idő, 
amelyen belül a bejelentőnek 
visszacsatolást kell adni a bejelentés 
nyomon követéséről;

d) a bejelentéstől számított két
hónapot meg nem haladó észszerű idő, 
amelyen belül a bejelentőnek 
visszacsatolást kell adni a bejelentés 
nyomon követéséről;

e) világos és könnyen hozzáférhető 
információ az eljárásokról és arról, hogy 
miként és milyen feltételek mellett lehet 
szervezeten kívüli bejelentést tenni a – 13. 
cikk (2) bekezdése szerinti – illetékes 
hatóságoknak, valamint adott esetben az 
Unió szerveinek, hivatalainak vagy 
ügynökségeinek.

e) világos és könnyen hozzáférhető 
információ az eljárásokról és arról, hogy 
miként lehet szervezeten kívüli bejelentést 
tenni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt 
csatornák a következő módokon teszik 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt 
csatornák a következő módokon teszik 
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lehetővé a bejelentést: lehetővé a bejelentést:

a) elektronikus vagy papír formátumú 
írásos bejelentések és/vagy telefonon tett 
szóbeli bejelentések (rögzítéstől 
függetlenül) formájában;

a) elektronikus vagy papír formátumú, 
akár névtelen közzétételt vagy titkosított 
módszerek alkalmazását is lehetővé tevő
írásos bejelentések és/vagy telefonon tett 
szóbeli bejelentések (rögzítéstől 
függetlenül) formájában;

b) a bejelentések fogadására kijelölt 
személlyel vagy szervezettel történő 
személyes találkozók formájában.

b) a bejelentések fogadására kijelölt 
személlyel vagy szervezettel történő 
személyes találkozók formájában.

A bejelentési csatornákat egy erre a célra 
kijelölt személynek vagy szervezeti 
egységnek kell működtetnie, vagy pedig 
egy külső harmadik félnek biztosítania, az 
(1) bekezdés a) pontjában említett 
biztosítékok és követelmények tiszteletben 
tartása mellett.

A bejelentési csatornákat egy erre a célra 
kijelölt személynek vagy szervezeti 
egységnek kell működtetnie, vagy pedig 
egy külső harmadik félnek biztosítania, az 
(1) bekezdés a) pontjában említett 
biztosítékok és követelmények tiszteletben 
tartása mellett.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett személy vagy szerv ugyanaz a 
személy is lehet, aki a bejelentések 
fogadására hatáskörrel rendelkezik. 
Továbbá „megbízható személynek” 
jelölhetők ki olyan személyek, akiktől a 
bejelentők vagy a bejelentést mérlegelők 
bizalmas tanácsot kérhetnek.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában 
említett személy vagy szerv ugyanaz a 
személy is lehet, aki a bejelentések 
fogadására hatáskörrel rendelkezik. 
Továbbá „megbízható személynek” 
jelölhetők ki olyan személyek, akiktől a 
bejelentők vagy a bejelentést mérlegelők 
bizalmas tanácsot kérhetnek.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. cikk 6. cikk

Külső bejelentési csatornák létrehozására 
és a jelentések nyomon követésére irányuló 

kötelezettség

Külső bejelentési csatornák létrehozására 
és a jelentések nyomon követésére irányuló 

kötelezettség

(1) A tagállamok jelölik ki a
bejelentések fogadására és elintézésére 
illetékes hatóságokat.

(1) A tagállamok jelölik ki a 
bejelentések fogadására és elintézésére 
illetékes hatóságokat, amelyeknek 
függetlennek kell lenniük, továbbá kellő 
hatáskörrel és megfelelő pénzügyi és 
humán erőforrással kell rendelkezniük a 
hatékony működéshez.
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(1a) A tagállamok feladata továbbá, 
hogy biztosítsák a bejelentőként védelemre 
szoruló személyek bírósági fellebbezési 
jogát, továbbá azt is, hogy az ilyen jogállás 
elismerésével vagy védelem biztosításával 
megbízott hatóság ne legyen ténylegesen 
vagy potenciálisan összeférhetetlen az 
ilyen jogállás megadása vagy ilyen 
védelem biztosítása tekintetében.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság:

a) olyan független és autonóm külső 
bejelentési csatornákat hoz létre, amelyek 
biztonságosan és bizalmasan képesek 
kezelni a bejelentők által jelentett 
információkat;

a) olyan független és autonóm, 
egyértelmű és átlátható külső bejelentési 
csatornákat hoz létre, amelyek 
biztonságosak, bizalmasak, és lehetővé 
tesznek névtelen közzétételeket, valamint a 
bejelentők vagy közvetítők által jelentett 
információk fogadását és feldolgozását;

aa) független, megfelelő képesítéssel 
és képzéssel rendelkező munkatársakat 
alkalmaz, és megfelelő finanszírozással 
rendelkezik;

ab) tanácsadást és jogi támogatást 
garantál a bejelentők és a közvetítők 
számára;

b) három hónapot illetve – kellően 
indokolt esetben – hat hónapot meg nem 
haladó észszerű határidőn belül 
visszajelzést ad a bejelentő személynek a 
jelentés nyomon követéséről;

b) három hónapot illetve – kellően 
indokolt esetben – hat hónapot meg nem 
haladó észszerű határidőn belül 
visszajelzést ad a bejelentő személynek a 
jelentés nyomon követéséről;

c) adott esetben, további vizsgálat 
céljából továbbítja a bejelentésben szereplő 
információkat az Unió illetékes szerveinek, 
hivatalainak vagy ügynökségeinek, 
amennyiben nemzeti vagy uniós 
jogszabályok ezt előírják.

c) adott esetben, további vizsgálat 
céljából továbbítja a bejelentésben szereplő 
információkat az Unió illetékes szerveinek, 
hivatalainak vagy ügynökségeinek, 
amennyiben nemzeti vagy uniós 
jogszabályok ezt előírják, miközben 
továbbra is biztosítja a bejelentő személy 
személyazonosságának titkosságát és/vagy 
névtelenségét.

ca) felhívja a közvélemény figyelmét a 
jogsértések bejelentésének biztosítása 
érdekében;

cb) gyűjti és közzéteszi a visszaélés 
bejelentésével kapcsolatos jogszabályok és 
keretrendszerek működésével kapcsolatos 
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adatokat és információkat;

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok – a szükséges 
intézkedések meghozatalával és a 
bejelentések megfelelő mértékű 
kivizsgálásával – nyomon követik a 
bejelentéseket. Az illetékes hatóságok 
feladata közölni a bejelentővel a
vizsgálatok eredményét.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok – a szükséges 
intézkedések meghozatalával és a 
bejelentések megfelelő mértékű 
kivizsgálásával – nyomon követik a 
bejelentéseket. Az illetékes hatóságok 
feladata közölni a bejelentővel a 
vizsgálatok eredményét.

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok jogosultak legyenek a 
jogsértést bejelentő személyekkel szembeni 
tisztességtelen bánásmóddal kapcsolatos 
panaszok fogadására, kivizsgálására és 
kezelésére.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bejelentést kézhez vevő azon hatóság, 
amely a jogsértés orvoslására nem 
rendelkezik hatáskörrel, továbbítsa a 
bejelentést az illetékes hatóságnak, és erről 
a bejelentő személyt tájékoztassa.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bejelentést kézhez vevő azon hatóság, 
amely a jogsértés orvoslására nem 
rendelkezik hatáskörrel, továbbítsa a 
bejelentést az illetékes hatóságnak, és erről 
a bejelentő személyt tájékoztassa.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk

Külső jelentési csatornák megtervezése Külső jelentési csatornák megtervezése

(1) A kijelölt külső jelentési csatorna 
akkor tekinthető függetlennek és 
önállónak, ha valamennyi alábbi 
kritériumnak megfelel:

(1) A kijelölt külső jelentési csatorna 
akkor tekinthető függetlennek, önállónak, 
tisztának és átláthatónak, ha valamennyi 
alábbi kritériumnak megfelel:

a) elkülönülnek az illetékes hatóság 
általános kommunikációs csatornáitól, ezen 
belül azoktól, amelyeken keresztül az 
illetékes hatóság a belső kommunikációját 
és harmadik felekkel folytatott 
kommunikációját folytatja a szokásos 
működése során;

a) elkülönülnek az illetékes hatóság 
általános kommunikációs csatornáitól, ezen 
belül azoktól, amelyeken keresztül az 
illetékes hatóság a belső kommunikációját 
és harmadik felekkel folytatott 
kommunikációját folytatja a szokásos 
működése során;

b) ezeket a kommunikációs 
csatornákat oly módon tervezték, hozták 

b) ezeket a kommunikációs 
csatornákat oly módon tervezték, hozták 
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létre és működtetik, amely biztosítja az 
információk teljességét, sértetlenségét és 
bizalmas jellegét, továbbá 
megakadályozza az illetékes hatóság fel 
nem jogosított munkatársainak 
hozzáférését;

létre és működtetik, amely biztosítja a 
teljességet, sértetlenséget és a bejelentő 
személy vagy a közvetítő 
személyazonosságának bizalmas jellegét 
és/vagy anonimitását;

ba) megakadályozzák az arra 
engedéllyel nem rendelkező személyek 
hozzáférését;

c) a 11. cikkel összhangban lehetővé 
teszik az információk tartós tárolását a 
későbbi vizsgálatok érdekében.

c) a 11. cikkel összhangban lehetővé 
teszik az információk tartós tárolását a 
későbbi vizsgálatok érdekében;

ca) könnyen hozzáférhetők, 
fogyatékossággal élők számára is.

(2) Az előírt csatornáknak legalább a 
következő módok mindegyikén keresztül 
lehetővé kell tenniük a bejelentést:

(2) Az előírt csatornáknak legalább a 
következő módok mindegyikén keresztül 
lehetővé kell tenniük a bejelentést:

a) elektronikus vagy papír formátumú 
írásos bejelentés formájában;

a) elektronikus vagy papír formátumú 
írásos bejelentés formájában, beleértve a 
névtelen közzétételekre szolgáló 
lehetőségeket, valamint a titkosítási 
módszereket használó közzétételeket;

b) szóbeli bejelentés formájában 
telefonvonalon keresztül tekintet nélkül 
arra, hogy az rögzítésre kerül vagy sem;

b) szóbeli bejelentés formájában 
telefonvonalon keresztül tekintet nélkül 
arra, hogy az rögzítésre kerül vagy sem;

c) az illetékes hatóság kijelölt 
munkatársaival való személyes találkozó 
formájában.

c) az illetékes hatóság kijelölt 
munkatársaival való személyes találkozó 
formájában.

(3) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy a nem az (1) és (2) bekezdésben 
említett kijelölt kommunikációs csatornán 
beérkezett, jogsértésről szóló bejelentés 
módosítás nélkül, haladéktalanul 
továbbításra kerüljön az illetékes hatóság 
kijelölt munkatársaihoz a kijelölt 
kommunikációs csatornákat használva.

(3) Az illetékes hatóságok biztosítják, 
hogy a nem az (1) és (2) bekezdésben 
említett kijelölt kommunikációs csatornán 
beérkezett, jogsértésről szóló bejelentés 
módosítás nélkül, haladéktalanul 
továbbításra kerüljön az illetékes hatóság 
kijelölt munkatársaihoz a kijelölt 
kommunikációs csatornákat használva.

(4) A tagállamok kötelesek eljárásokat 
kidolgozni arra az esetre, ha a bejelentést 
eredetileg egy olyan személynek címezték, 
aki nem minősül felelős kezelőnek, abból a 
célból, hogy ne kerüljön ki semmilyen 
olyan információ, ami azonosíthatná a 
bejelentőt, vagy az érintett személyeket.

(4) A tagállamok kötelesek eljárásokat 
kidolgozni arra az esetre, ha a bejelentést 
eredetileg egy olyan személynek címezték, 
aki nem minősül felelős kezelőnek, abból a 
célból, hogy ne kerüljön ki semmilyen 
olyan információ, ami azonosíthatná a 
bejelentőt, vagy az érintett személyeket.
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk 8. cikk

Kijelölt munkatársak Kijelölt munkatársak

(1) A tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 
hatóságok rendelkezzenek a bejelentések 
elintézésre kijelölt személyzettel. A kijelölt 
munkatársaknak speciális képzést kell 
kapniuk a bejelentések kezeléséről.

(1) A tagállamok kötelesek 
gondoskodni arról, hogy az illetékes 
hatóságok rendelkezzenek a bejelentések 
elintézésre kijelölt személyzettel. A kijelölt 
munkatársaknak speciális és rendszeres 
képzést kell kapniuk a bejelentések 
kezeléséről.

(2) A kijelölt munkatársak az alábbi 
feladatköröket látják el:

(2) A kijelölt munkatársak az alábbi 
feladatköröket látják el:

a) bármely érdekelt személy részére 
tájékoztatást adnak a bejelentési 
eljárásokról;

a) bármely érdeklődő személy részére 
tájékoztatást adnak a bejelentési 
eljárásokról és az őt megillető védelemről;

b) fogadják és nyomon követik a 
bejelentéseket;

b) fogadják és nyomon követik a 
bejelentéseket;

c) kapcsolatot tartanak a bejelentővel, 
és tájékoztatják a vizsgálat állásáról és 
eredményeiről.

c) kapcsolatot tartanak a bejelentővel
vagy a közvetítővel, és tájékoztatják őket a 
vizsgálat állásáról és eredményeiről.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 9. cikk

A külső jelentéstételre alkalmazandó 
eljárások

A külső jelentéstételre alkalmazandó 
eljárások

(1) A külső jelentéstételre 
alkalmazandó eljárásoknak az alábbiakat 
kell tartalmazniuk:

(1) A külső jelentéstételre 
alkalmazandó eljárásoknak az alábbiakat 
kell tartalmazniuk:

a) a módszer annak meghatározására, 
hogy az illetékes hatóság miként 

a) a módszer annak meghatározására, 
hogy az illetékes hatóság miként 
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kötelezheti a bejelentő személyt arra, hogy 
tegye egyértelművé a bejelentett 
információkat, vagy adjon meg további, a 
bejelentő személy számára hozzáférhető 
információkat;

kötelezheti a bejelentő személyt vagy a 
közvetítőt arra, hogy pontosítsa a 
bejelentett információkat, vagy adjon meg 
további, a bejelentő személy számára 
hozzáférhető információkat;

aa) annak módja, hogy a bejelentő 
személy a bejelentett információ 
pontosítását kérje vagy kiegészítő 
információt nyújtson;

b) a három hónapot vagy – kellően 
indokolt esetben – a hat hónapot meg nem 
haladó észszerű határidő, amely alatt a 
bejelentőnek visszajelzést adnak a nyomon 
követés típusáról és tartalmáról;

b) a két hónapot vagy – kellően 
indokolt esetben – a négy hónapot meg 
nem haladó észszerű határidő, amely alatt a 
bejelentőnek tájékoztatást adnak a jelentés 
aktuális és várható állapotáról, valamint a 
nyomon követés típusáról és tartalmáról;

c) a bejelentésekre vonatkozó 
titoktartási szabályok, amelyek magában
foglalják azon körülmények részletes 
leírását, amely esetén a bejelentő bizalmas 
adatait közölni lehet.

c) a bejelentésekre vonatkozó 
titoktartási lépések, amelyek magukban
foglalják azon körülmények részletes 
leírását, amely esetén a bejelentő bizalmas 
adatait nyilvánosságra lehet hozni. Ha 
azonosító adatok közlése szükséges, a 
bejelentőket és a közvetítőket erről 
előzetesen kellő időben értesíteni kell és 
esetlegesen további védelmi intézkedéseket 
kell számukra biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában 
említett részletes leírásnak a bejelentő 
személyben tudatosítania kell, hogy 
bizonyos rendkívüli esetekben az adatok 
bizalmas kezelése nem biztosítható, 
egyebek mellett akkor, amikor az adatok 
közlése az uniós vagy tagállami jog által 
előírt szükséges és arányos kötelezettség, 
ezen jogrendszerek megfelelő biztosítékai 
mellett, például vizsgálatok vagy ezt 
követő bírósági eljárások során vagy 
mások szabadságának védelme érdekében, 
ideértve az érintett személy védelemhez 
való jogát.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában 
említett részletes leírásnak a bejelentő 
személyben tudatosítania kell, hogy 
bizonyos rendkívüli esetekben az adatok 
bizalmas kezelése nem biztosítható, 
egyebek mellett akkor, amikor az adatok 
közlése az uniós vagy tagállami jog által 
előírt szükséges és arányos kötelezettség, 
ezen jogrendszerek megfelelő biztosítékai 
mellett, például vizsgálatok vagy ezt 
követő bírósági eljárások során vagy 
mások szabadságának védelme érdekében, 
ideértve az érintett személy védelemhez 
való jogát.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában 
említett részletes leírást világos és könnyen 
érthető nyelven kell megfogalmazni, és 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni a 
bejelentő számára.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában 
említett részletes leírást világos és könnyen 
érthető nyelven kell megfogalmazni, és 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni a 
bejelentő vagy közvetítő számára.
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a feltételek, amelyek alapján 
a bejelentő személy az irányelv szerint 
védelemre jogosult;

a) azokat a meglévő kereteket, 
amelyek alapján a bejelentő személy vagy 
a közvetítő az irányelv szerint védelemre 
jogosult;

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a telefonszámok, annak 
feltüntetésével, hogy a megadott 
telefonszám felhívásakor a beszélgetés 
rögzítésre kerül-e vagy sem;

i. a telefonszámok, annak 
feltüntetésével, hogy a megadott 
telefonszám felhívásakor milyen 
anonimitási beállítások irányadók és a 
beszélgetés rögzítésre kerül-e vagy sem;

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok késedelem 
nélkül visszaigazolják a jogsértésről szóló 
írásbeli bejelentést a bejelentő személy 
által feltüntetett postai vagy elektronikus 
címen, kivéve, ha a bejelentő személy 
kifejezetten mellőzését, vagy ha az 
illetékes hatóság észszerűen feltételezi, 
hogy az írásbeli bejelentés visszaigazolása 
meghiúsítaná a bejelentő személy 
személyazonosságának védelmét.

(2) Az illetékes hatóságok késedelem 
nélkül visszaigazolják a jogsértésről szóló 
írásbeli bejelentést a bejelentő személy 
vagy a közvetítő által feltüntetett postai 
vagy elektronikus címen, kivéve, ha 
kifejezetten ennek mellőzését kérték, vagy 
ha az illetékes hatóság észszerűen 
feltételezi, hogy az írásbeli bejelentés 
visszaigazolása meghiúsítaná a bejelentő 
személy vagy a közvetítő
személyazonosságának védelmét.
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben hangrögzített telefonvonalat 
használnak a bejelentéseknél, úgy – a 
bejelentő hozzájárulása mellett – az 
illetékes hatóságnak joga van a szóbeli 
bejelentést az alábbi módok valamelyikén 
dokumentálnia:

Amennyiben hangrögzített telefonvonalat 
használnak a bejelentéseknél, úgy – a 
bejelentő vagy a közvetítő hozzájárulása 
mellett – az illetékes hatóságnak joga van a 
szóbeli bejelentést az alábbi módok 
valamelyikén dokumentálnia:

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságnak biztosítania kell a 
bejelentő számára, hogy ellenőrizze, 
helyesbítse és aláírásával elfogadja a hívás 
leiratát.

Az illetékes hatóságnak biztosítania kell a 
bejelentő vagy a közvetítő számára, hogy 
ellenőrizze, helyesbítse és aláírásával 
elfogadja a hívás leiratát.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a bejelentéshez nem 
hangrögzített telefonvonalat használnak, az 
illetékes hatóságnak jogosult arra, hogy a 
szóbeli bejelentést a kijelölt munkatárs 
által készített szó szerinti jegyzőkönyv 
formájában dokumentálja. Az illetékes 
hatóságnak biztosítania kell a bejelentő 
számára annak a lehetőségét, hogy 
ellenőrizze, helyesbítse és aláírásával 
elfogadja a hívásról készített 
jegyzőkönyvet.

(4) Ha a bejelentéshez nem 
hangrögzített telefonvonalat használnak, az 
illetékes hatóságnak jogosult arra, hogy a 
szóbeli bejelentést a kijelölt munkatárs 
által készített szó szerinti jegyzőkönyv 
formájában dokumentálja. Az illetékes 
hatóságnak biztosítania kell a bejelentő 
vagy a közvetítő számára annak a 
lehetőségét, hogy ellenőrizze, helyesbítse 
és aláírásával elfogadja a hívásról készített 
jegyzőkönyvet.
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Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a bejelentő személy 
személyes találkozót kér az illetékes 
hatóság kijelölt munkatársaival valamely 
jogsértésnek a 7. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjával összhangban történő 
bejelentésére, az illetékes hatóságok 
biztosítják, hogy a találkozóról készült 
teljes és pontos feljegyzéseket tartós és 
visszakereshető formában tárolják. Az 
illetékes hatóságnak joga van a személyes 
találkozóról készült feljegyzés alábbi 
módok egyikén történő dokumentálására:

Amennyiben egy személy személyes 
találkozót kér az illetékes hatóság kijelölt 
munkatársaival valamely jogsértésnek a 7. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjával 
összhangban történő bejelentésére, a 
bejelentő személy vagy a közvetítő 
beleegyezésével az illetékes hatóságok 
biztosítják, hogy a találkozóról készült 
teljes és pontos feljegyzéseket tartós és 
visszakereshető formában tárolják. Az 
illetékes hatóságnak joga van a személyes 
találkozóról készült feljegyzés alábbi 
módok egyikén történő dokumentálására:

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságnak biztosítania kell a 
bejelentő számára annak a lehetőségét, 
hogy ellenőrizze, helyesbítse és aláírásával 
elfogadja a találkozóról készített 
jegyzőkönyvet.

Az illetékes hatóságnak biztosítania kell a 
bejelentő vagy a közvetítők számára annak 
a lehetőségét, hogy ellenőrizze, helyesbítse 
és aláírásával elfogadja a találkozóról 
készített jegyzőkönyvet.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk 13. cikk

A bejelentő személyek védelmének 
feltételei

A bejelentő személyek és a közvetítők 
védelmének keretrendszere

(1) A bejelentő személyt ezen irányelv 
szerint védelem illeti meg, ha alapos okkal 

A bejelentő vagy közvetítő személyt ezen 
irányelv szerint védelem illeti meg, ha 
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feltételezi, hogy a bejelentett információ a 
bejelentés időpontjában igaz volt, és az 
információ ezen irányelv hatálya alá 
tartozik.

alapos okkal feltételezi, hogy a bejelentett 
vagy közzétett információ a bejelentés vagy 
közzététel időpontjában igaz volt, és az 
információ ezen irányelv hatálya alá 
tartozik.

(2) A külső bejelentő személyt ezen 
irányelv szerint védelem illeti meg, 
amennyiben az alábbi feltételek egyike 
teljesül:

a) először belső bejelentést tett, de az 
5. cikkben említett észszerű határidőn 
belül nem tettek megfelelő 
válaszintézkedéseket;

b) belső jelentési csatornák nem 
álltak a bejelentő személy rendelkezésre, 
vagy észszerűen nem volt tőle elvárható, 
hogy az ilyen csatornákat ismerje;

c) belső bejelentési csatornák 
használata a bejelentő személy számára a 
4. cikk (2) bekezdésével összhangban nem 
volt kötelező;

d) a jelentés tárgya miatt nem volt 
észszerűen elvárható, hogy belső 
bejelentési csatornákat használjon;

e) alapos okkal feltételezte, hogy a 
belső bejelentési csatorna használata 
veszélyeztetheti az illetékes hatóságok 
által végzett vizsgálati intézkedések 
hatékonyságát;

f) az uniós jog alapján jogosult volt a 
külső bejelentési csatornákon keresztül 
közvetlenül az illetékes hatósághoz 
jelentést tenni.

(3) Az ezen irányelvben meghatározott 
ugyanolyan védelemre jogosult az, aki az 
irányelv hatálya alá tartozó 
jogsértésekben fordult az Unió illetékes 
szerveihez, hivatalaihoz vagy 
ügynökségeihez, és az, aki a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
szerint külső bejelentést tett.

(4) Az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó jogsértésekkel kapcsolatos 
információkat nyilvánosan közzétevő 
személy ezen irányelv szerint védelemben 
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részesül, amennyiben:

a) először belső és/vagy külső 
bejelentést tett a II. és a III. fejezetnek és 
e cikk (2) bekezdésének megfelelően, 
azonban a bejelentésre a 6. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjában és a 9. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában említett 
határidőn belül nem történt megfelelő 
intézkedés; vagy

b) észszerűen nem volt tőle elvárható, 
hogy belső és/vagy külső jelentési 
csatornákat használjon a közérdek 
közvetlen és nyilvánvaló 
veszélyeztetettsége, vagy az ügy sajátos 
körülményei, vagy pedig a 
visszafordíthatatlan kár kockázata miatt.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk 14. cikk

A bejelentő személyekkel szembeni 
megtorlás tilalma

A bejelentő személyekkel és a 
közvetítőkkel szembeni megtorlás tilalma

A tagállamok kötelesek meghozni a 
szükséges intézkedéseket annak 
megakadályozására, hogy a 13. cikkben 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
bejelentő személyekkel szemben közvetlen 
vagy közvetett megtorlást alkalmazzanak, 
különösen az alábbi formák 
valamelyikében:

A tagállamok kötelesek meghozni a 
szükséges intézkedéseket a jelen irányelv 
által védett jogok gyakorlását hátrányosan 
befolyásoló bármilyen fenyegető, 
megkísérelt vagy végrehajtott intézkedés 
megakadályozása érdekében. Ilyenek 
például – de nem kizárólagosan – az 
alábbi megtorló intézkedések:

-a) zaklatás, testi vagy verbális 
erőszak, beleértve a kényszerítést, a 
megfélemlítést vagy a kiközösítést;

a) felfüggesztés, elbocsátás, 
felmondás vagy ezekkel egyenértékű 
intézkedések;

a) felfüggesztés, elbocsátás, 
felmondás vagy ezekkel egyenértékű 
intézkedések;

b) lefokozás vagy előléptetés 
megtagadása;

b) lefokozás vagy előléptetés 
megtagadása;
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c) munkaköri feladatok átruházása, 
munkavégzés helyének megváltoztatása, 
bércsökkentés, munkaidő megváltoztatása;

c) munkaköri feladatok átruházása, 
munkavégzés helyének megváltoztatása, 
bércsökkentés, munkaidő megváltoztatása;

d) képzés megtagadása; d) képzés megtagadása;

e) negatív teljesítményértékelés vagy 
munkareferencia;

e) negatív teljesítményértékelés vagy 
munkareferencia;

f) bármely fegyelmi vétség, megrovás 
vagy egyéb büntetés kiszabása, beleértve a 
pénzbüntetést is;

f) bármely fegyelmi vétség, megrovás 
vagy egyéb büntetés kiszabása, beleértve a 
pénzbüntetést is;

g) kényszerítés, megfélemlítés, 
zaklatás vagy kiközösítés a munkahelyen;

h) diszkrimináció, hátrány vagy 
tisztességtelen bánásmód;

h) diszkrimináció, hátrány vagy 
tisztességtelen bánásmód;

i) határozott idejű munkaszerződés 
határozatlan idejű munkaszerződéssé 
módosításának elmulasztása;

i) szakmai gyakorlat vagy határozott
idejű munkaszerződés határozatlan idejű 
munkaszerződéssé módosításának 
elmulasztása;

j) határozott idejű munkaszerződés 
megújításának elmulasztása vagy annak 
idő előtti megszüntetése;

j) határozott idejű munkaszerződés 
vagy önkéntes munkáról szóló szerződés 
megújításának elmulasztása vagy annak 
idő előtti megszüntetése;

k) károkozás, ami magában foglalja a 
személy hírnevében okozott kárt, vagy a 
pénzügyi veszteséget, ami magában 
foglalja az üzletvesztést és a 
jövedelemvesztést is;

k) károkozás, ami magában foglalja a 
személy hírnevében okozott kárt, vagy a 
pénzügyi veszteséget, ami magában 
foglalja az üzletvesztést és a 
jövedelemvesztést is;

l) ágazatra vagy iparágra kiterjedő 
informális vagy hivatalos megállapodás 
alapján feketelistára helyezés, ami miatt a 
jövőben az adott személy nem tud munkát 
találni az ágazatban vagy iparágban;

l) ágazatra vagy iparágra kiterjedő 
informális vagy hivatalos megállapodás 
alapján feketelistára helyezés, ami miatt a 
jövőben az adott személy nem tud munkát 
találni az ágazatban vagy iparágban;

m) áru- vagy szolgáltatási szerződés 
idő előtti megszüntetése vagy felmondása;

m) áru- vagy szolgáltatási szerződés 
idő előtti megszüntetése vagy felmondása;

n) engedély vagy jogosítvány 
visszavonása.

n) engedély vagy jogosítvány 
visszavonása.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk 15. cikk

Intézkedések a bejelentő személyekkel 
szembeni megtorlás elleni védelem 

érdekében

Intézkedések a bejelentő személyekkel és a 
közvetítőkkel szembeni megtorlás elleni 

védelem érdekében

(1) A tagállamok kötelesek megtenni a 
szükséges intézkedéseket a 13. cikkben 
meghatározott feltételeknek megfelelő
bejelentő személyekkel szembeni 
megtorlások elleni védelem érdekében. 
Ezeknek az intézkedéseknek különösen a 
(2)-(8) bekezdésben meghatározottakat kell 
tartalmazniuk.

(1) A tagállamok kötelesek megtenni a 
szükséges intézkedéseket a 13. cikkben 
meghatározott keretrendszer szerint a
bejelentő személyekkel és közvetítőkkel
szembeni megtorlások elleni védelem 
érdekében. Ezeknek az intézkedéseknek 
különösen a (2)-(8) bekezdésben 
meghatározottakat kell tartalmazniuk.

(2) A nyilvánosság számára a 
megtorlás elleni védelemre vonatkozó 
eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről 
szóló átfogó és független tájékoztatást és 
tanácsadást díjmentesen hozzáférhetővé 
kell tenni.

(2) A nyilvánosság számára a 
megtorlás elleni védelemre vonatkozó 
eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről 
szóló átfogó és független tájékoztatást és 
tanácsadást díjmentesen hozzáférhetővé 
kell tenni.

(3) A bejelentő személyek számára 
biztosítani kell, hogy illetékes hatóságok 
hatékony segítségéhez azt megelőzően 
hozzáférjenek, hogy valamely releváns 
hatóság a megtorlással szembeni 
védelmüket illetően eljárna amely segítség 
– a nemzeti jogban rögzített ilyen lehetőség 
esetén – magában foglalja az annak a 
ténynek a tanúsítását is, hogy a bejelentő 
ezen irányelv szerint védelemben részesül.

(3) A bejelentő személyek és a 
közvetítők számára biztosítani kell, hogy 
illetékes hatóságok hatékony segítségéhez 
azt megelőzően hozzáférjenek, hogy 
valamely releváns hatóság a megtorlással 
szembeni védelmüket illetően eljárna 
amely segítség – a nemzeti jogban rögzített 
ilyen lehetőség esetén – magában foglalja 
az annak a ténynek a tanúsítását is, hogy a 
bejelentő ezen irányelv szerint védelemben 
részesül.

(4) Azokat a bejelentőket, akik az 
illetékes hatóságoknak külsőleg jelentenek 
vagy az irányelvvel összhangban hoznak 
nyilvánosságra adatokat, nem tekintendők 
úgy, hogy megszegték a szerződéssel, vagy 
bármely törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéssel bíró 
információ közzétételének korlátozását, és 
mentesít a felelősség alól.

(4) Azokat a bejelentőket, akik az 
illetékes hatóságoknak külsőleg jelentenek 
vagy az irányelvvel összhangban hoznak 
nyilvánosságra adatokat, nem tekintendők 
úgy, hogy megszegték a szerződéssel, vagy 
bármely törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéssel bíró 
információ közzétételének korlátozását, és 
mentesít a felelősség alól.

(5) A bejelentő személy által 
elszenvedett hátránnyal kapcsolatos olyan 
bírósági eljárások során, amelyben a 
bejelentő személy észszerűen feltételezi 
azt, hogy a hátrány az általa tett 

(5) A bejelentő személy vagy a 
közvetítő által elszenvedett hátránnyal 
kapcsolatos olyan bírósági eljárások során, 
amelyben a megtorló intézkedést 
alkalmazó személyt terheli annak 
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bejelentéssel vagy közzététellel szembeni 
megtorlásként került vele szemben 
alkalmazásra, a megtorló intézkedést 
alkalmazó személyt terheli annak 
bizonyítása, hogy a hátrányt nem a jelentés 
következményeként alkalmazta, hanem az 
kizárólag kellően indokolt okokon alapult.

bizonyítása, hogy a hátrányt nem a jelentés
vagy a közzététel következményeként 
alkalmazta, hanem az kizárólag kellően 
indokolt okokon alapult.

(6) A bejelentő személyeknek a 
megtorlásokkal szembeni megfelelő 
jogorvoslati intézkedésekkel kell 
rendelkezniük, ami magában foglalja a 
bírósági eljárás elbírálásáig ideiglenes 
intézkedés alkalmazását a nemzeti 
szabályozási kerettel összhangban.

(6) A bejelentő személyek és a 
közvetítő számára a megtorlásokkal 
szembeni megfelelő jogorvoslati 
intézkedéseket kell elérhetővé tenni, ami 
magában foglalja a bírósági eljárás 
elbírálásáig ideiglenes intézkedés 
alkalmazását a nemzeti szabályozási 
kerettel összhangban.

(7) Az (EU) 2016/943 irányelvben 
rögzített intézkedések, eljárások és 
jogorvoslatok alóli mentesülés mellett a 
bírósági eljárások során – amely magában 
foglalja a becsületsértéssel, szerzői 
jogsértéssel, titoktartási kötelezettség 
megsértésével kapcsolatos eljárásokat, 
valamint a közszféra, a magánszféra 
munkajogán valamint a kollektív 
munkajogon alapuló kártérítési kereseteket 
– a bejelentő személyeknek joguk van arra, 
hogy pernyertességük érdekében 
hivatkozhassanak arra, hogy az irányelvnek 
megfelelően jelentést vagy közzétételt 
tettek.

(7) Az (EU) 2016/943 irányelvben 
rögzített intézkedések, eljárások és 
jogorvoslatok alóli mentesülés mellett a 
bírósági eljárások során – amely magában 
foglalja a becsületsértéssel, szerzői 
jogsértéssel, titoktartási kötelezettség 
megsértésével kapcsolatos eljárásokat, 
valamint a közszféra, a magánszféra 
munkajogán valamint a kollektív 
munkajogon alapuló kártérítési kereseteket 
– a bejelentő személyeknek joguk van arra, 
hogy pernyertességük érdekében 
hivatkozhassanak arra, hogy az irányelvnek 
megfelelően jelentést vagy közzétételt 
tettek.

(8) A bejelentő személyeknek 
büntetőeljárásokban és határon átnyúló 
polgári jogvitákban az (EU) 2016/1919 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és 
2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel1a összhangban nyújtott 
költségmentességen túlmenően a 
tagállamok további jogi és pénzügyi 
segítségnyújtó intézkedésekről 
rendelkezhetnek, továbbá a jogi eljárás 
keretében támogatást nyújthatnak a 
bejelentő személyeknek.

(8) A bejelentő személyeknek 
büntetőeljárásokban és határon átnyúló 
polgári jogvitákban az (EU) 2016/1919 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és 
2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel1a összhangban nyújtott 
költségmentességen túlmenően a 
tagállamok további jogi és pénzügyi 
segítségnyújtó intézkedésekről 
rendelkezhetnek, továbbá a jogi eljárás 
keretében támogatást nyújthatnak a 
bejelentő személyeknek. 

__________________ __________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a 
polgári és kereskedelmi ügyekben végzett 
közvetítés egyes szempontjairól (HL L 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a
polgári és kereskedelmi ügyekben végzett 
közvetítés egyes szempontjairól (HL L 
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136., 2008.5.24., 3. o.). 136., 2008.5.24., 3. o.).

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok kötelesek a 
vizsgálat teljes ideje alatt védelemben 
részesíteni az érintett személyek 
személyazonosságát, amennyiben az a 
nyilvánosság előtt nem ismert.

(2) Az illetékes hatóságok kötelesek a 
vizsgálat teljes ideje alatt és legkésőbb a 
büntetőeljárás megindításáig minden 
esetben védelemben részesíteni az érintett 
személyek személyazonosságát, 
amennyiben az a nyilvánosság előtt nem 
ismert.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk

Szankciók Szankciók

(1) A tagállamok feladata, hogy 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat alkalmazzanak azokra a 
természetes vagy jogi személyekre, 
amelyek:

A tagállamok feladata, hogy hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókat 
alkalmazzanak azokra a természetes vagy 
jogi személyekre, amelyek:

a) akadályozzák vagy megkísérelik a 
bejelentést akadályozni;

a) akadályozzák vagy megkísérelik a 
bejelentést akadályozni;

b) bejelentő személyekkel szemben 
megtorló intézkedéseket alkalmaznak;

b) bejelentő személyekkel vagy 
közvetítőkkel szemben megtorló 
intézkedéseket alkalmaznak;

c) zaklatásszerű eljárást folytatnak a 
bejelentő személyekkel szemben;

c) zaklatásszerű eljárást folytatnak a 
bejelentő személyekkel vagy a 
közvetítőkkel szemben;

d) megsértik a bejelentő személyek 
személyazonosságának bizalmas 
kezelésére vonatkozó kötelezettséget.

d) megsértik a bejelentő személyek 
vagy a közvetítők személyazonosságának 
bizalmas kezelésére vonatkozó 
kötelezettséget.
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(2) A tagállamok kötelesek a 
rosszindulatú vagy visszaélésszerű 
bejelentéseket vagy közzétételeket tevő 
személyekkel szemben olyan hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciókról 
rendelkezni, ami magában foglalja a 
rosszindulatú vagy visszaélésszerű 
jelentések vagy közzétételek miatt kárt 
szenvedett személyek kártalanítását célzó 
intézkedéseket is.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a bejelentő személyekkel szemben 
hozott megtorló intézkedések felmért 
száma;

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ilyen jelentéseket 
nyilvánosságra kell hozni, és könnyen 
elérhetővé kell tenni.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – A rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A honvédelmi vonatkozású 
termékek árubeszerzési szerződéseire, 
valamint a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai szolgáltatások 
árubeszerzési és szolgáltatási 
szerződéseire, valamint valamennyi uniós 

1. A honvédelmi vonatkozású 
termékek árubeszerzési szerződéseire, 
valamint a vízügyi, energiaipari, 
közlekedési és postai szolgáltatások 
árubeszerzési és szolgáltatási 
szerződéseire, valamint valamennyi uniós 



AD\1166773HU.docx 53/61 PE623.815v02-00

HU

jog által szabályozott szerződésre vagy 
szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás:

jog által szabályozott szerződésre vagy 
szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárás, 
például:

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – A rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A jogorvoslati eljárásokat az alábbi 
jogforrások szabályozzák:

2. A jogorvoslati eljárásokat 
különösen az alábbi jogforrások 
szabályozzák:

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – B rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós pénzügyi szolgáltatásokra, 
valamint a tőkepiaci, banki, hitelezési, 
biztosítási és viszontbiztosítási, 
foglalkozási vagy magánnyugdíj, 
értékpapír, befektetési, alapokkal
kapcsolatos, fizetési és befektetési 
tanácsadás jellegű szolgáltatásokra, 
valamint a hitelintézetek tevékenységéhez 
való hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.) I. 
mellékletében felsorolt szolgáltatásokra 
vonatkozóan a szabályozási és felügyeleti 
keretrendszert, továbbá a fogyasztók és a 
befektetők védelmét megállapító 
szabályokat az alábbi jogforrások 
szabályozzák:

Az uniós pénzügyi szolgáltatásokra, 
valamint a tőkepiaci, banki, hitelezési, 
biztosítási és viszontbiztosítási, 
foglalkozási vagy magánnyugdíj, 
értékpapír, befektetési, alapokkal 
kapcsolatos, fizetési és befektetési 
tanácsadás jellegű szolgáltatásokra, 
valamint a hitelintézetek tevékenységéhez 
való hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.) I. 
mellékletében felsorolt szolgáltatásokra 
vonatkozóan a szabályozási és felügyeleti 
keretrendszert, továbbá a fogyasztók és a 
befektetők védelmét megállapító 
szabályokat különösen az alábbi 
jogforrások szabályozzák:
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Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – C rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az uniós piacra jutó termékekkel 
kapcsolatos általános biztonsági 
követelményeket az alábbi jogforrások 
határozzák meg és szabályozzák:

1. Az uniós piacra jutó termékekkel 
kapcsolatos általános biztonsági 
követelményeket például az alábbi 
jogforrások határozzák meg és 
szabályozzák:

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – C rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Érzékeny és veszélyes termékek 
forgalmazását és felhasználását az alábbi 
jogforrások szabályozzák:

2. Érzékeny és veszélyes termékek 
forgalmazását és felhasználását például az 
alábbi jogforrások szabályozzák:

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – D rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A vasúti ágazat biztonsági 
követelményei, amelyeket a 
vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i 
(EU) 2016/798 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 138., 2016.5.26., 
102. o.) szabályoz.

1. A vasúti ágazat biztonsági 
követelményei, amelyeket különösen a 
vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i 
(EU) 2016/798 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 138., 2016.5.26., 
102. o.) szabályoz.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – D rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A polgári légiközlekedés 2. A polgári légiközlekedés 
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ágazatának biztonsági követelményei, 
amelyeket a polgári légiközlekedési 
balesetek és repülőesemények vizsgálatáról 
és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. 
október 20-i 996/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 295., 
2010.11.12., 35. o.) szabályoz.

ágazatának biztonsági követelményei, 
amelyeket különösen a polgári 
légiközlekedési balesetek és 
repülőesemények vizsgálatáról és 
megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. 
október 20-i 996/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 295., 
2010.11.12., 35. o.) szabályoz.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – D rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A közúti közlekedési ágazat 
biztonsági követelményeit az alábbi 
jogforrások szabályozzák:

3. A közúti közlekedési ágazat 
biztonsági követelményeit például az 
alábbi jogforrások szabályozzák:

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – D rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tengeri közlekedési ágazat 
biztonsági követelményeit az alábbi
jogforrások szabályozzák:

4. A tengeri közlekedési ágazat 
biztonsági követelményeit különösen az 
alábbi jogforrások szabályozzák:

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – E rész – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. A környezetet fenyegető 
valamennyi bűncselekmény, amelyet a 
környezet büntetőjog általi védelméről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 
L 328., 2008.12.6., 28. o.) szabályoz, vagy 
a 2008/99/EK irányelv mellékleteiben 

i. A környezetet fenyegető 
valamennyi bűncselekmény, amelyet 
például a környezet büntetőjog általi 
védelméről szóló, 2008. november 19-i 
2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (HL L 328., 2008.12.6., 28. o.) 
szabályoz, vagy a 2008/99/EK irányelv 
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meghatározott jogszabályokat megszegő 
bármilyen jogellenes magatartás;

mellékleteiben meghatározott 
jogszabályokat megszegő bármilyen 
jogellenes magatartás;

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – F rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nukleáris biztonságra vonatkozó 
szabályokat az alábbi jogforrások 
szabályozzák:

A nukleáris biztonságra vonatkozó 
szabályokat például az alábbi jogforrások 
szabályozzák:

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – G rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az uniós élelmiszer- és 
takarmányjog, amelyet az élelmiszerjog 
általános elveiről és követelményeiről, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(HL L 31., 2002.1.2., 1. o.) meghatározott 
általános alapelvek és követelmények 
szabályoznak.

1. Az uniós élelmiszer- és 
takarmányjog, amelyet különösen az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(HL L 31., 2002.1.2., 1. o.) meghatározott 
általános alapelvek és követelmények 
szabályoznak.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – G rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az állategészségügy, amelyet 
szabályoz az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. 
március 9.) a fertőző állatbetegségekről és 

2. Az állategészségügy, amelyet 
szabályoz különösen az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete 
(2016. március 9.) a fertőző 
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egyes állategészségügyi jogi aktusok 
módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről (állategészségügyi rendelet) 
(HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

állatbetegségekről és egyes 
állategészségügyi jogi aktusok 
módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről (állategészségügyi rendelet) 
(HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – G rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az állatjólét védelmét az alábbi 
jogforrások szabályozzák:

4. Az állatjólét védelmét például az 
alábbi jogforrások szabályozzák:

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – H rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az emberi eredetű szervek és 
anyagok magas szintű minőségi 
előírásainak megállapítására vonatkozó 
intézkedéseket az alábbi jogforrások 
szabályozzák:

1. Az emberi eredetű szervek és 
anyagok magas szintű minőségi 
előírásainak megállapítására vonatkozó 
intézkedéseket például az alábbi 
jogforrások szabályozzák:

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – H rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A gyógyszerek és a gyógyászati 
célú eszközök magas szintű minőségi és 
biztonsági előírásainak megállapítására 
vonatkozó intézkedéseket az alábbi 
jogforrások szabályozzák:

2. A gyógyszerek és a gyógyászati 
célú eszközök magas szintű minőségi és 
biztonsági előírásainak megállapítására 
vonatkozó intézkedéseket például az alábbi 
jogforrások szabályozzák:

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
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I melléklet – I rész – H rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A határokon átterjedő súlyos 
egészségügyi veszélyek, amelyeket 
szabályoz az Európai Parlament és a 
Tanács 1082/2013/EU határozata (2013. 
október 22.) a határokon átterjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekről és a 
2119/98/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

3. A határokon átterjedő súlyos 
egészségügyi veszélyek, amelyeket 
szabályoz különösen az Európai Parlament 
és a Tanács 1082/2013/EU határozata 
(2013. október 22.) a határokon átterjedő 
súlyos egészségügyi veszélyekről és a 
2119/98/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 293., 2013.11.5., 1. o.).

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – H rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A betegjogok, amelyeket szabályoz 
az Európai Parlament és a Tanács 
2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a 
határon átnyúló egészségügyi ellátásra 
vonatkozó betegjogok érvényesítéséről 
(HL L 88., 2011.4.4., 45. o.)

4. A betegjogok, amelyeket szabályoz
különösen az Európai Parlament és a 
Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. 
március 9.) a határon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok 
érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. 
o.)

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – H rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A dohánytermékek és kapcsolódó 
termékek gyártása, kiszerelése és 
értékesítése, amelyeket szabályoz az 
Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU 
irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak 
a dohánytermékek és kapcsolódó termékek 
gyártására, kiszerelésére és értékesítésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 1. o.).

5. A dohánytermékek és kapcsolódó 
termékek gyártása, kiszerelése és 
értékesítése, amelyeket szabályoz 
különösen az Európai Parlament és a 
Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. 
április 3.) a tagállamoknak a 
dohánytermékek és kapcsolódó termékek 
gyártására, kiszerelésére és értékesítésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései közelítéséről 
és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 1. o.).
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Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – I rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztói jogokat és a fogyasztók 
védelmét az alábbi jogforrások 
szabályozzák:

A fogyasztói jogokat és a fogyasztók 
védelmét például az alábbi jogforrások 
szabályozzák:

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – C a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme:

i. Az Európai parlament és a tanács 
1023/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 
október 22.) az Európai Unió tisztviselői 
személyzeti szabályzatának és az Európai 
Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 
alkalmazási feltételeknek a módosításáról.
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