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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Avertizorii au avut un rol major în aproape toate marile scandaluri aduse la suprafață în 
ultimii ani. Datorită denunțărilor lor curajoase și muncii jurnaliștilor de investigație, opinia 
publică a putut fi informată despre existența unor fraude colosale în dauna contribuabililor și 
consumatorilor, a unor încălcări ale drepturilor civile și a unor pericole pentru sănătatea și 
viața a milioane de oameni. În unele țări însă, în loc să fie recunoscuți și protejați de 
comunitatea în al cărei interes acționaseră, avertizorii au ajuns pe banca acuzaților, în locul 
puternicilor infractori pe care îi denunțaseră. În alte cazuri, contradicțiile și lacunele 
legislative i-au forțat să ducă, în instanță, bătălii complexe și de lungă durată. 

Scopul noii directive propuse de Comisie, ca urmare a scandalurilor recente, este așadar de a 
asigura, în întreaga Uniune, un nivel adecvat de protecție a avertizorilor într-un cadru 
legislativ comun, solid și clar. 

Pentru a realiza acest lucru, trebuie să se stabilească temeiurile juridice, principiile și 
prioritățile care pot și trebuie să inspire acțiunea Comisiei. De ce este necesar un cadru 
european comun pentru legislația privind protecția avertizorilor?

Este bine cunoscut faptul că, în mai multe cazuri, dezvăluirile avertizorilor au adus la lumină 
fraude împotriva intereselor Uniunii, evitând cheltuieli uriașe din bani publici și denaturări ale 
pieței. Dar interesele economice nu pot constitui unica motivație, așa cum nu este nici pentru 
avertizori și jurnaliști. Niciunul dintre ei nu și-a riscat cariera sau nu s-a expus represaliilor, 
răzbunărilor și amenințărilor, în unele cazuri, cu riscul vieții, doar pentru a salva banii 
Uniunii. 

În joc sunt alte valori. În acest caz, ca și în alte cazuri, curțile europene ne pot oferi o 
orientare. În hotărârile sale din cauzele care implicau avertizori, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului face trimitere la libertatea de informare garantată de articolul 10 din 
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care 
protejează „libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților 
publice și fără a ține seama de frontiere”. Acest aspect se regăsește însă doar marginal în 
propunerea de directivă a Comisiei.

În schimb, dacă dreptul fundamental la informare este menținut ca principiu central, se obține 
o scară de valori și priorități cu care cetățenii se pot identifica imediat, acordând o importanță 
capitală apărării interesului public, aceasta fiind sursa însăși a acțiunii avertizorilor și a 
jurnaliștilor, care trebuie, prin urmare, protejați la maximum. În consecință, nu are mult sens 
să fie limitat cadrul de protecție la locul de muncă, ca și cum, în afara acestui loc, nu ar putea 
exista riscuri și amenințări la fel de grave, dacă nu chiar mai grave. Cu atât mai puțin are sens 
să se distingă între informatorii sau avertizorii care merită un grad mai ridicat sau mai redus 
de protecție, pe baza unor ierarhii cu criterii foarte discutabile. Un bun avertizor, potrivit 
propunerii Comisiei, ar trebui mai întâi să își informeze propria întreprindere, apoi organele 
instituționale de control și abia în ultimă instanță, după ce au eșuat toate celelalte opțiuni, să 
recurgă la opinia publică. Acest sistem pare mai degrabă o rețetă sigură de descurajare a 
avertizorilor, și nu un sistem pentru protecția lor. Raportorul a intervenit, așadar, pentru a 
garanta dreptul fundamental la informare printr-o protecție mai extinsă a avertizorilor, 
eliminând obstacolele care ar putea împiedica semnalarea neregulilor. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în 
fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Avertizarea în interes public 
garantează libertatea de expresie și de 
informare, o valoare fundamentală a 
Uniunii Europene, care este consacrată în 
Carta drepturilor fundamentale a UE; 
avertizorii își asumă adesea un risc 
personal foarte ridicat, iar lipsa unei 
protecții eficace îi poate descuraja pe 
potențialii avertizori să-și comunice 
îngrijorările sau suspiciunile, temându-se 
de un tratament incorect, inclusiv de 
represalii, discriminare sau 
dezavantajare, ceea ce în cele din urmă 
scade probabilitatea ca neregulile să fie 
descoperite și sancționate.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele care lucrează pentru o 
organizație sau sunt în contact cu aceasta în 
contextul activităților lor profesionale sunt 
deseori primele care află despre amenințări 
sau prejudicii aduse interesului public, 
apărute în acest context. Prin „avertizarea 
în interes public”, aceste persoane joacă un 
rol esențial în demascarea și prevenirea 
încălcărilor legii și în garantarea 
bunăstării societății. Cu toate acestea, 

(1) Persoanele care lucrează pentru o 
organizație sau sunt în contact cu aceasta în 
contextul activităților lor profesionale sunt 
deseori primele care află despre amenințări 
sau prejudicii aduse interesului public, 
apărute în acest context. Prin „avertizarea 
în interes public”, aceste persoane joacă un 
rol esențial în demascarea și prevenirea 
încălcărilor legii și în revelarea pericolelor 
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potențialii avertizori sunt adesea 
descurajați să semnaleze preocupările sau 
suspiciunile lor de teama unor represalii.

pentru interesul public.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, raportările 
avertizorilor reprezintă o componentă în 
amonte pentru asigurarea respectării 
dreptului Uniunii: acestea alimentează 
sistemele naționale și europene de 
asigurare a respectării legislației cu 
informații care permit detectarea, 
cercetarea și urmărirea penală eficace a 
încălcărilor dreptului Uniunii.

(2) La nivelul Uniunii, raportările
avertizorilor reprezintă o componentă în 
amonte pentru asigurarea respectării 
dreptului și a politicilor Uniunii: acestea 
alimentează sistemele naționale și 
europene de asigurare a respectării 
legislației cu informații care permit 
detectarea, cercetarea și urmărirea penală 
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, 
crescând astfel transparența și 
responsabilizarea.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Toate scandalurile majore produse 
începând cu 2014, precum LuxLeaks și 
Panama Papers, au fost făcute publice 
datorită avertizorilor.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În anumite domenii de politică, 
încălcările dreptului Uniunii pot cauza 
prejudicii grave interesului public, în 

(3) Încălcările dreptului Uniunii pot 
cauza prejudicii grave interesului public, în 
sensul că pot crea riscuri semnificative 
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sensul că pot crea riscuri semnificative 
pentru bunăstarea societății. Atunci când 
sunt identificate deficiențe în materie de 
asigurare a respectării legii în domeniile 
respective, iar avertizorii se află într-o 
poziție privilegiată pentru a divulga 
încălcările observate, este necesar să se 
consolideze asigurarea respectării legii 
prin garantarea unei protecții eficace a 
avertizorilor împotriva represaliilor și prin 
introducerea unor canale de raportare 
eficace.

pentru bunăstarea societății. Întrucât
avertizorii se află de obicei într-o poziție 
privilegiată pentru a divulga încălcările 
observate, este necesar, pentru a consolida
asigurarea respectării dreptului Uniunii, să 
se garanteze o dezvăluire sigură și eficace 
a informațiilor și să se asigure o protecție 
eficace a avertizorilor împotriva 
represaliilor.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Protecția avertizorilor prevăzută în 
prezent în Uniunea Europeană este 
fragmentată de la un stat membru la altul și 
este repartizată în mod inegal între 
domeniile de politică. Consecințele 
încălcărilor dreptului Uniunii cu o 
dimensiune transfrontalieră care au fost 
dezvăluite de avertizori ilustrează modul în 
care o protecție insuficientă într-un stat 
membru are un impact negativ nu numai 
asupra funcționării politicilor UE în 
respectivul stat membru, ci poate să se 
repercuteze și asupra altor state membre 
și asupra Uniunii în ansamblul său.

(4) Protecția avertizorilor prevăzută în 
prezent în Uniunea Europeană este 
fragmentată de la un stat membru la altul și 
este repartizată în mod inegal între 
domeniile de politică. Cazurile de 
încălcări ale dreptului Uniunii cu o
dimensiune transfrontalieră care au fost 
dezvăluite de avertizori ilustrează modul în 
care nivelurile de protecție insuficiente 
sau diferite de la un stat membru la altul 
pot avea un impact negativ asupra 
funcționării politicilor Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, ar trebui să se aplice 
standarde comune minime care să asigure o 
protecție eficace a avertizorilor în actele și 
domeniile de politică în care i) este necesar 
să se consolideze asigurarea respectării 

(5) Prin urmare, ar trebui să se aplice 
standarde comune minime care să asigure o 
protecție eficace a avertizorilor, în special
în actele și domeniile de politică în care i) 
există un potențial pericol pentru 
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legii; ii) subraportarea de către avertizori 
este un factor esențial care afectează 
asigurarea respectării legii și iii) încălcarea 
dreptului Uniunii aduce prejudicii grave 
interesului public.

interesul public; ii) este necesar să se 
consolideze asigurarea respectării legii; iii) 
subraportarea de către avertizori este un 
factor esențial care afectează asigurarea 
respectării legii.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Protecția avertizorilor ar trebui să 
fie consolidată, pentru a susține un mediu 
care să stimuleze libertatea de informare 
și libertatea media; pentru aceasta, este în 
primul rând necesar ca jurnaliștii și 
sursele lor, inclusiv avertizorii, să 
beneficieze de o protecție eficace 
împotriva oricărei lezări a siguranței și a 
integrității lor psihice și fizice, și ca orice 
încercare de intimidare sau de a exercita 
presiuni nejustificate asupra 
independenței lor să fie prevenită.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protecția avertizorilor este necesară 
pentru a îmbunătăți asigurarea respectării 
dreptului Uniunii privind achizițiile 
publice. În plus față de imperativul de a 
preveni și a detecta frauda și corupția în 
contextul execuției bugetului UE, inclusiv 
în materie de achiziții, este necesar să se 
abordeze problema asigurării insuficiente a 
respectării normelor privind achizițiile 
publice de către autoritățile publice 
naționale și de către anumiți operatori de 
utilități publice atunci când achiziționează 
bunuri, lucrări și servicii. Încălcarea 
acestor norme creează denaturări ale 

(6) Protecția avertizorilor este necesară 
pentru a îmbunătăți asigurarea respectării 
dreptului Uniunii privind achizițiile 
publice. În plus față de imperativul de a 
preveni și a detecta frauda și corupția în 
contextul execuției bugetului UE, inclusiv 
în materie de achiziții, este necesar să se 
abordeze problema asigurării insuficiente a 
respectării normelor privind achizițiile 
publice de către autoritățile publice 
naționale și de către anumiți operatori de 
utilități publice atunci când achiziționează 
bunuri, lucrări și servicii. Încălcarea 
acestor norme creează denaturări ale 
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concurenței, sporește costurile aferente 
activității comerciale, aduce atingere 
intereselor investitorilor și ale acționarilor 
și, în ansamblu, reduce atractivitatea pentru 
investiții și creează condiții de concurență 
inechitabile pentru toate întreprinderile din 
Europa, afectând astfel buna funcționare a 
pieței interne.

concurenței, sporește costurile aferente 
activității comerciale, aduce atingere 
intereselor investitorilor și ale acționarilor 
și, în ansamblu, reduce atractivitatea pentru 
investiții și creează condiții de concurență 
inechitabile pentru toate întreprinderile din 
Europa, afectând astfel buna funcționare a 
pieței interne. În majoritatea cazurilor, 
acestea încălcări amenință grav 
încrederea cetățenilor în instituțiile 
publice, punând astfel în pericol buna 
funcționare a democrației.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Persoanele care raportează 
informații referitoare la amenințări sau 
prejudicii aduse interesului public obținute
în contextul activităților lor profesionale 
își exercită dreptul la libertatea de 
exprimare. Dreptul la libertatea de 
exprimare, consacrat la articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”) și la articolul 10 din 
Convenția europeană a drepturilor omului 
(„CEDO”), cuprinde libertatea și 
pluralismul mass-mediei.

(22) Persoanele care raportează 
informații referitoare la amenințări sau 
prejudicii aduse interesului public 
acționează în temeiul dreptului la 
libertatea de informare și de exprimare, 
consacrat la articolul 11 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”) și la articolul 10 din 
Convenția europeană a drepturilor omului 
(„CEDO”), care cuprinde dreptul de a 
primi și difuza informații, alături de
libertatea și pluralismul mass-mediei.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Persoanele trebuie să beneficieze de 
o protecție juridică specifică în cazul în 
care au luat cunoștință de informațiile pe 
care le raportează prin intermediul 
activităților lor profesionale și, prin 

(24) Persoanele trebuie să beneficieze de 
o protecție specifică - juridică, economică, 
socială și psihologică - atunci când iau
cunoștință de informațiile pe care le 
raportează și, prin aceasta, sunt expuse 
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urmare, sunt expuse riscului de represalii
la locul de muncă (de exemplu, pentru 
încălcarea obligației de a păstra 
confidențialitatea sau a obligației de 
loialitate). Motivul care stă la baza 
necesității de a asigura protecția acestor 
persoane este poziția lor de vulnerabilitate
economică în raport cu persoana de care 
depind de facto în activitatea pe care o 
desfășoară. În cazul în care nu există un 
astfel de dezechilibru de putere în 
contextul activităților profesionale (de 
exemplu în cazul reclamanților obișnuiți 
sau al trecătorilor), nu este necesar să se 
asigure protecția împotriva represaliilor.

riscului de represalii (de exemplu, pentru 
încălcarea obligației de a păstra 
confidențialitatea sau a obligației de 
loialitate). Motivul care stă la baza 
necesității de a asigura protecția acestor 
persoane este, printre altele, poziția lor de 
vulnerabilitate în raport cu persoana de 
care depind de facto în activitatea pe care o 
desfășoară. Mai mult, protecția ar trebui 
acordată pentru a îi apăra pe cetățenii 
care raportează încălcări ale legii în 
vederea apărării interesului public și a 
bunei funcționări a democrației.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Protecția ar trebui să se aplice, în 
primul rând, persoanelor care au statutul de 
„lucrători”, în sensul articolului 45 din 
TFUE, astfel cum a fost interpretat de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene52, și 
anume persoanelor care, pentru o anumită 
perioadă de timp, furnizează servicii pentru 
și sub conducerea altei persoane, în 
schimbul cărora primesc o remunerație. 
Așadar, protecția ar trebui să fie acordată și 
lucrătorilor în cadrul unor raporturi de 
muncă atipice, inclusiv lucrătorilor cu 
fracțiune de normă și lucrătorilor cu 
contract individual de muncă încheiat pe 
perioadă determinată, precum și 
persoanelor care au încheiat un contract de 
muncă sau un raport de muncă cu un agent 
de muncă temporară, acestea fiind tipuri de 
raporturi în care protecția standard 
împotriva tratamentelor inechitabile este 
adesea dificil de aplicat.

(26) Protecția ar trebui să se aplice, în 
primul rând, persoanelor care au statutul de 
„lucrători”, în sensul articolului 45 din 
TFUE, astfel cum a fost interpretat de 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene52, și 
anume persoanelor care, pentru o anumită 
perioadă de timp, furnizează servicii pentru 
și sub conducerea altei persoane, în 
schimbul cărora primesc o remunerație. 
Așadar, protecția ar trebui să fie acordată și 
lucrătorilor în cadrul unor raporturi de 
muncă atipice, inclusiv lucrătorilor cu 
fracțiune de normă, stagiarilor plătiți și 
lucrătorilor cu contract individual de 
muncă încheiat pe perioadă determinată, 
precum și persoanelor care au încheiat un 
contract de muncă sau un raport de muncă 
cu un agent de muncă temporară, acestea 
fiind tipuri de raporturi în care protecția 
standard împotriva tratamentelor 
inechitabile este adesea dificil de aplicat.

_________________ _________________

52 Hotărârile din 3 iulie 1986, Lawrie- 52 Hotărârile din 3 iulie 1986, Lawrie-
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Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-
428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-
229/14; din 4 decembrie 2014, FNV 
Kunsten, cauza C-413/13 și din 17 
noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-
216/15.

Blum, cauza 66/85; din 14 octombrie 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, cauza C-
428/09; din 9 iulie 2015, Balkaya, cauza C-
229/14; din 4 decembrie 2014, FNV 
Kunsten, cauza C-413/13 și din 17 
noiembrie 2016, Ruhrlandklinik, cauza C-
216/15.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Protecția ar trebui, de asemenea, 
extinsă și la alte categorii de persoane 
fizice sau juridice care, deși nu sunt 
„lucrători” în sensul articolului 45 din 
TFUE, pot juca un rol esențial în 
demascarea încălcărilor legislației și se pot 
afla într-o poziție de vulnerabilitate 
economică în contextul activităților lor 
profesionale. De exemplu, în domenii 
precum siguranța produselor, furnizorii 
sunt mult mai aproape de sursa unor 
eventuale practici inechitabile și ilicite în 
ceea ce privește fabricarea, importul sau 
distribuția de produse nesigure; la 
executarea fondurilor Uniunii, consultanții 
care își oferă serviciile se află într-o poziție 
privilegiată pentru a atrage atenția asupra 
încălcărilor pe care le observă. Astfel de 
categorii de persoane, inclusiv persoanele 
care desfășoară o activitate independentă 
de furnizare de servicii, liber-profesioniștii, 
contractanții, subcontractanții și furnizorii, 
fac, de regulă, obiectul unor represalii sub 
forma rezilierii anticipate a contractului sau 
a anulării contractului de servicii, a 
licențelor sau a autorizațiilor, precum și 
sub forma pierderii unor oportunități de 
afaceri, a pierderii de venituri, a unor 
constrângeri, intimidări sau hărțuiri, a 
includerii pe lista neagră/a boicotării 
afacerii sau a prejudicierii reputației lor. 
Acționarii și persoanele care se află în 
organele de conducere pot, de asemenea, 

(27) Protecția ar trebui, de asemenea, 
extinsă și la alte categorii de persoane 
fizice sau juridice care, deși nu sunt 
„lucrători” în sensul articolului 45 din 
TFUE, pot juca un rol esențial în 
demascarea încălcărilor legislației și se pot 
afla într-o poziție de vulnerabilitate în 
contextul activităților lor profesionale. De 
exemplu, în domenii precum siguranța 
produselor, furnizorii sunt mult mai 
aproape de sursa unor eventuale practici 
inechitabile și ilicite în ceea ce privește 
fabricarea, importul sau distribuția de 
produse nesigure; la executarea fondurilor 
Uniunii, consultanții care își oferă 
serviciile se află într-o poziție privilegiată 
pentru a atrage atenția asupra încălcărilor 
pe care le observă. Astfel de categorii de 
persoane, inclusiv persoanele care 
desfășoară o activitate independentă de 
furnizare de servicii, liber-profesioniștii, 
contractanții, subcontractanții și furnizorii, 
fac, de regulă, obiectul unor represalii sub 
forma rezilierii anticipate a contractului sau 
a anulării contractului de servicii, a 
licențelor sau a autorizațiilor, precum și 
sub forma pierderii unor oportunități de 
afaceri, a pierderii de venituri, a unor 
constrângeri, intimidări sau hărțuiri, a 
includerii pe lista neagră/a boicotării 
afacerii sau a prejudicierii reputației lor. 
Acționarii și persoanele care se află în 
organele de conducere pot, de asemenea, 
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suferi represalii, de exemplu, din punct de 
vedere financiar sau sub formă de 
intimidare ori hărțuire, de includere pe lista 
neagră sau de prejudiciere a reputației lor. 
De asemenea, protecția ar trebui să fie 
acordată candidaților la ocuparea unui loc 
de muncă sau pentru furnizarea de servicii 
unei organizații, care au obținut 
informațiile privind încălcările legii în 
timpul procesului de recrutare sau al unei 
alte etape a negocierilor precontractuale și 
care pot suferi represalii, de exemplu sub 
formă de recomandări negative pentru 
angajare sau de includere pe lista 
neagră/boicotare a afacerii.

suferi represalii, de exemplu, din punct de 
vedere financiar sau sub formă de 
intimidare ori hărțuire, de includere pe lista 
neagră sau de prejudiciere a reputației lor. 
De asemenea, protecția ar trebui să fie 
acordată candidaților la ocuparea unui loc 
de muncă sau pentru furnizarea de servicii 
unei organizații, care au obținut 
informațiile privind încălcările legii în 
timpul procesului de recrutare sau al unei 
alte etape a negocierilor precontractuale și 
care pot suferi represalii, de exemplu sub 
formă de recomandări negative pentru 
angajare sau de includere pe lista 
neagră/boicotare a afacerii.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Protecția ar trebui extinsă și 
persoanele care facilitează raportarea, la 
intermediarii și la jurnaliștii de 
investigație care, prin activitatea lor, 
asigură divulgarea efectivă a încălcărilor 
potențiale sau deja produse.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Protecția eficace a avertizorilor 
presupune protejarea și a altor categorii de 
persoane care, deși nu se bazează din punct 
de vedere economic pe activitățile lor 
profesionale, pot suferi totuși represalii 
pentru faptul că demască încălcări. 
Represaliile împotriva voluntarilor și a 
stagiarilor neremunerați se pot manifesta 
prin faptul că nu se mai recurge la 
serviciile lor sau că se prezintă o 

(28) Protecția eficace a avertizorilor 
presupune protejarea și a altor categorii de 
persoane care, deși nu se bazează din punct 
de vedere economic pe activitățile lor 
profesionale, pot suferi totuși represalii 
pentru faptul că demască încălcări sau 
pentru că susțin semnalarea de către 
avertizori. Represaliile împotriva 
voluntarilor și a stagiarilor neremunerați se 
pot manifesta prin faptul că nu se mai 
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recomandare negativă pentru viitoarea lor 
încadrare în muncă sau prin prejudicierea 
reputației lor.

recurge la serviciile lor sau că se prezintă o 
recomandare negativă pentru viitoarea lor 
încadrare în muncă sau prin prejudicierea 
reputației lor.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a detecta și a preveni în mod 
eficace un prejudiciu grav adus interesului 
public, informațiile raportate care pot 
beneficia de protecție acoperă nu numai 
activitățile ilegale, ci și abuzurile de drept, 
și anume actele sau omisiunile care nu par 
a fi ilegale din punct de vedere formal, dar 
care încalcă obiectul sau scopul legii.

(29) Pentru a detecta și a preveni în mod 
eficace un prejudiciu adus interesului 
public, informațiile raportate care pot 
beneficia de protecție acoperă nu numai 
activitățile ilegale, ci și abuzurile de drept, 
și anume actele sau omisiunile care nu par 
a fi ilegale din punct de vedere formal, dar 
care încalcă obiectul sau scopul legii.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a preveni în mod eficace 
încălcările dreptului Uniunii, trebuie să se 
acorde protecție și persoanelor care 
furnizează informații despre încălcări 
potențiale, care nu s-au concretizat încă, 
dar care sunt susceptibile să fie săvârșite. 
Din aceleași motive, se justifică acordarea 
protecției și pentru persoanele care nu 
furnizează elemente de probă pozitive, dar 
care ridică preocupări sau suspiciuni 
rezonabile. În același timp, protecția nu ar 
trebui să se aplice în cazul raportării de 
informații care se află deja în domeniul 
public sau de zvonuri nefondate.

(30) Pentru a preveni în mod eficace 
încălcările dreptului Uniunii, trebuie să se 
acorde protecție și persoanelor care 
furnizează informații despre încălcări 
potențiale, care nu s-au concretizat încă, 
dar care sunt susceptibile să fie săvârșite. 
Din aceleași motive, se justifică acordarea 
protecției și pentru persoanele care nu 
furnizează elemente de probă pozitive, dar 
care ridică preocupări sau suspiciuni 
rezonabile, precum și pentru persoanele 
care aduc informații complementare 
legate de chestiuni care sunt deja în 
domeniul public. În același timp, protecția 
nu ar trebui să se aplice în cazul raportării 
de zvonuri nefondate.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Represaliile exprimă legătura 
strânsă (cauză-efect) care trebuie să existe 
între raportare și tratamentul defavorabil 
suferit, în mod direct sau indirect, de către 
persoana care efectuează raportarea, 
astfel încât această persoană să se poată 
bucura de protecție juridică. Protecția 
eficace a persoanelor care efectuează 
raportări, ca mijloc de consolidare a 
asigurării respectării dreptului Uniunii, 
necesită o definiție amplă a represaliilor, 
care să înglobeze orice act sau omisiune
apărută în context profesional care le 
cauzează prejudicii persoanelor respective.

(31) Protecția eficace a persoanelor care 
efectuează raportări, ca mijloc de 
consolidare a asigurării respectării 
dreptului Uniunii, necesită o definiție 
amplă a represaliilor, care să înglobeze 
orice act sau omisiune care le cauzează 
prejudicii persoanelor respective. După ce 
unei persoane îi este recunoscut statutul 
de avertizor, ar trebui luate măsuri pentru 
a o proteja, inclusiv protecție juridică, 
pentru a pune capăt oricăror represalii 
aplicate împotriva sa și pentru a o 
despăgubi integral pentru prejudiciul și 
daunele suferite.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Potențialii avertizori ar trebui să 
încerce, ori de câte ori este posibil, să 
informeze sistemele sau agențiile de 
raportare interne, însă ori de câte ori 
consideră că o astfel de acțiune este 
inadecvată, ar trebui să aibă libertatea de 
a decide dacă informează aceste sisteme 
sau agenții de raportare interne sau dacă 
publicul ar trebui informat în mod direct, 
de exemplu prin media. Avertizorii ar 
trebui să fie protejați indiferent de canalul 
de raportare pe care îl aleg.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Avertizorii reprezintă, în special,
surse importante pentru jurnaliștii de 
investigație. Furnizarea unei protecții 
eficace a avertizorilor împotriva 
represaliilor sporește securitatea juridică 
a (potențialilor) avertizori și, prin urmare, 
încurajează și facilitează avertizarea în 
interes public și în mass-media. În acest 
sens, protecția avertizorilor ca surse 
jurnalistice este indispensabilă pentru a 
garanta rolul de „gardian” al 
jurnalismului de investigație în societățile 
democratice.

(33) Avertizorii reprezintă surse 
importante pentru jurnaliști, de aceea este 
esențial să se creeze un mediu sigur, care 
să le ofere lor și celor care îi asistă o 
protecție eficace împotriva represaliilor. 
În acest sens, protecția avertizorilor este 
indispensabilă pentru a asigura un 
jurnalism de calitate, care contribuie în 
ultimă instanță încurajarea unei culturi a 
responsabilității și transparenței în 
societățile democratice.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Este obligația statelor membre să 
identifice autoritățile competente pentru a 
primi și a adopta măsuri subsecvente 
corespunzătoare în urma raportărilor 
referitoare la încălcări care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive. 
Acestea pot fi organisme de reglementare 
sau de supraveghere în domeniile vizate, 
agenții responsabile cu asigurarea 
respectării legii, organisme de combatere a 
corupției și ombudsmani. Autoritățile 
desemnate drept competente dispun de 
capacitățile și competențele necesare 
pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și pentru a remedia 
încălcările denunțate, inclusiv prin lansarea 
unei anchete, a unei urmăriri penale sau a 
unei acțiuni pentru recuperarea fondurilor 
ori prin adoptarea altor măsuri de 
remediere adecvate, în conformitate cu 
mandatul lor.

(34) Este obligația statelor membre să 
identifice autoritățile competente pentru a 
primi și a adopta măsuri subsecvente 
corespunzătoare în urma raportărilor 
referitoare la încălcări care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive. 
Acestea pot fi autorități judiciare, 
organisme de reglementare sau de 
supraveghere în domeniile vizate, agenții 
responsabile cu asigurarea respectării legii, 
organisme de combatere a corupției și 
ombudsmani. Autoritățile desemnate drept 
competente ar trebui să fie independente 
și să dispună de capacitățile și 
competențele necesare pentru a evalua
imparțial și obiectiv acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și pentru a remedia 
încălcările denunțate, inclusiv prin lansarea 
unei anchete, a unei urmăriri penale sau a 
unei acțiuni pentru recuperarea fondurilor 
ori prin adoptarea altor măsuri de 
remediere adecvate, în conformitate cu 
mandatul lor.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru detectarea și prevenirea 
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, 
este crucial ca informațiile relevante să le 
parvină rapid persoanelor aflate cel mai 
aproape de sursa problemei, care sunt cele 
mai în măsură să investigheze și dispun de 
competențe pentru a remedia situația, acolo 
unde este posibil. Aceasta presupune că 
entitățile juridice din sectorul privat și 
public instituie proceduri interne adecvate 
pentru primirea raportărilor și pentru luarea 
de măsuri subsecvente acestora.

(37) Pentru detectarea și prevenirea 
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, ar 
putea fi adecvat, în unele cazuri, ca 
informațiile relevante să le parvină rapid 
persoanelor aflate cel mai aproape de sursa 
problemei, care sunt cele mai în măsură să 
investigheze și dispun de competențe 
pentru a remedia situația, acolo unde este 
posibil. Aceasta presupune că entitățile 
juridice din sectorul privat și public 
instituie proceduri interne adecvate pentru 
primirea raportărilor și pentru luarea de 
măsuri subsecvente acestora.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Ar trebui să fie clar că, în cazul 
unor entități juridice private care nu 
prevăd canale interne de raportare, 
persoanele care efectuează raportări ar 
trebui să aibă posibilitatea de a raporta 
extern, direct autorităților competente, și ar 
trebui să beneficieze de protecția 
împotriva represaliilor prevăzută în 
prezenta directivă.

(40) Persoanele care efectuează 
raportări ar trebui să aibă întotdeauna 
opțiunea de a raporta extern, inclusiv
autorităților competente și media. Aceste 
persoane ar trebui să beneficieze de 
protecția împotriva represaliilor prevăzută 
în prezenta directivă.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 42
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Cu condiția asigurării 
confidențialității în ceea ce privește 
identitatea persoanei care efectuează 
raportarea, este la latitudinea fiecărei 
entități juridice private și publice să 
definească tipul de canale de raportare care 
trebuie înființate, cum ar fi raportarea față 
în față, prin poștă, prin cutii pentru 
reclamații, printr-o linie telefonică sau prin 
intermediul unei platforme online (intranet 
sau internet). Cu toate acestea, canalele de 
raportare nu ar trebui să se limiteze la acele 
instrumente dintre cele menționate mai sus 
– și anume raportarea față în față și cutiile 
pentru reclamații – care nu garantează 
confidențialitatea identității persoanei care 
efectuează raportarea.

(42) O protecție eficace ar trebui să 
includă protecția identității avertizorilor. 
Aceasta ar trebui să fie cerința minimă 
pentru orice divulgare, în cazul în care 
avertizorul dorește să rămână anonim.
Este la latitudinea fiecărei entități juridice 
private și publice să definească tipul de 
canale de raportare care trebuie înființate, 
cum ar fi raportarea față în față, prin poștă, 
prin cutii pentru reclamații, printr-o linie 
telefonică sau prin intermediul unei 
platforme online (intranet sau internet). Cu 
toate acestea, canalele de raportare nu ar 
trebui să se limiteze la acele instrumente 
dintre cele menționate mai sus – și anume 
raportarea față în față și cutiile pentru 
reclamații – care nu garantează 
confidențialitatea identității persoanei care 
efectuează raportarea.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Părți terțe pot, de asemenea, să fie 
autorizate să primească raportări în numele 
unor entități private și publice, cu condiția 
ca acestea să ofere garanții adecvate 
privind respectarea independenței, a 
confidențialității, a protecției datelor și a 
caracterului secret. Acestea pot fi furnizori 
de platforme de raportare externă, 
consilieri juridici sau auditori externi ori 
reprezentanți ai sindicatelor.

(43) Părți terțe pot, de asemenea, să fie 
autorizate să primească raportări în numele 
unor entități private și publice, cu condiția 
ca acestea să ofere garanții adecvate 
privind respectarea independenței, a 
confidențialității, a protecției datelor și a 
caracterului secret. Acestea pot fi 
jurnaliști, furnizori de platforme de 
raportare externă, consilieri juridici sau 
auditori externi ori reprezentanți ai 
sindicatelor.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 45
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Persoanele sau departamentele cele 
mai potrivite din cadrul unei entități 
juridice private care sunt desemnate a fi 
competente pentru a primi raportări și a 
adopta măsuri subsecvente acestora depind 
de structura entității, dar, în orice caz, 
funcția acestora ar trebui să asigure 
absența unui conflict de interese și 
independența lor. În cadrul unor entități 
mai mici, această funcție ar putea fi o 
funcție dublă, deținută de o agent al 
societății în măsură să raporteze direct 
către șeful organizației, cum ar fi un 
coordonator al conformității sau un 
responsabil cu resursele umane, un jurist 
sau un responsabil pentru protecția vieții 
private, un director financiar, un 
responsabil executiv de audit sau un 
membru al consiliului de administrație.

(45) Persoanele sau departamentele cele 
mai potrivite din cadrul unei entități 
juridice private care sunt desemnate a fi 
competente pentru a primi raportări și a 
adopta măsuri subsecvente acestora depind 
de structura entității, dar, în orice caz, 
acestea trebuie desemnate în strânsă 
colaborare cu angajații sau cu 
reprezentanții angajaților, iar 
componența, funcția și procedurile lor de 
lucru ar trebui să asigure absența
conflictelor de interese și independența.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) În contextul raportării interne, 
calitatea și transparența informațiilor 
furnizate cu privire la acțiunile subsecvente 
raportării sunt esențiale pentru a consolida 
încrederea în eficacitatea sistemului 
general de protejare a avertizorilor și reduc 
probabilitatea unor noi raportări sau 
divulgări inutile de informații. Persoana 
care efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată într-un termen rezonabil cu 
privire la acțiunile avute în vedere sau 
adoptate ca măsuri subsecvente raportării 
(de exemplu, clasarea cazului ca urmare a 
lipsei de elemente de probă suficiente sau 
din alte motive, lansarea unei anchete 
interne și, eventual, constatările sale și/sau 
măsurile luate pentru a aborda problema 

(46) În contextul raportării interne, 
calitatea și transparența informațiilor 
furnizate cu privire la acțiunile subsecvente 
raportării sunt esențiale pentru a consolida 
încrederea în eficacitatea sistemului 
general de protejare a avertizorilor și reduc 
probabilitatea unor noi raportări sau 
divulgări nejustificate de informații. 
Persoana care efectuează raportarea ar 
trebui să fie informată într-un termen 
rezonabil cu privire la acțiunile avute în 
vedere sau adoptate ca măsuri subsecvente 
raportării (de exemplu, clasarea cazului ca 
urmare a lipsei de elemente de probă 
suficiente sau din alte motive, lansarea unei 
anchete interne și, eventual, constatările 
sale și/sau măsurile luate pentru a aborda 
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ridicată, sesizarea unei autorități 
competente pentru investigații 
suplimentare), în măsura în care astfel de 
informații nu ar aduce atingere anchetei 
sau investigației și nu ar afecta drepturile 
persoanei vizate. Un astfel de termen 
rezonabil nu ar trebui să depășească, în 
total, trei luni. În cazul în care nu s-a 
stabilit încă adoptarea unor măsuri 
subsecvente adecvate, persoana care 
efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată în acest sens și cu privire la orice 
feedback suplimentar la care ar trebui să se 
aștepte.

problema ridicată, sesizarea unei autorități 
competente pentru investigații 
suplimentare), în măsura în care astfel de 
informații nu ar aduce atingere anchetei 
sau investigației și nu ar afecta drepturile 
persoanei vizate. Un astfel de termen 
rezonabil nu ar trebui să depășească, în 
total, două luni. În cazul în care nu s-a 
stabilit încă adoptarea unor măsuri 
subsecvente adecvate, persoana care 
efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată în acest sens și cu privire la orice 
feedback suplimentar la care ar trebui să se 
aștepte.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Persoanele care intenționează să 
raporteze încălcări ale dreptului Uniunii ar 
trebui să fie în măsură să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Entitățile publice și private care 
au instituit proceduri de raportare internă 
furnizează informații referitoare la aceste 
proceduri, precum și la procedurile de 
raportare externă către autoritățile 
competente. Aceste informații trebuie să 
fie ușor de înțeles și de accesat, inclusiv, în 
măsura posibilului, pentru orice alte 
persoane, în afară de angajați, care intră în 
contact cu entitatea respectivă prin 
activitățile lor profesionale, cum ar fi 
prestatorii de servicii, distribuitorii, 
furnizorii și partenerii de afaceri. De 
exemplu, astfel de informații pot fi 
publicate într-un loc vizibil, accesibil 
tuturor acestor persoane, și pe intranetul 
entității și pot fi, de asemenea, incluse în 
cursurile și în formarea în materie de etică 
și integritate.

(47) Persoanele care intenționează să 
raporteze încălcări ale dreptului Uniunii ar 
trebui să fie în măsură să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea, canalul și 
momentul raportării. Entitățile publice și 
private ar trebui să ofere informații 
referitoare la procedurile de raportare 
internă, precum și la procedurile de 
raportare externă. Aceste informații trebuie 
să fie ușor de înțeles și de accesat, inclusiv, 
în măsura posibilului, pentru orice alte 
persoane, în afară de angajați, care intră în 
contact cu informațiile relevante
referitoare la încălcările potențiale sau 
deja produse în cadrul activităților lor 
profesionale. De exemplu, astfel de 
informații pot fi publicate într-un loc 
vizibil, accesibil tuturor acestor persoane, 
și pe intranetul entității și pot fi, de 
asemenea, incluse în cursurile și în 
formarea în materie de etică și integritate.
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a detecta și a preveni în mod 
eficace încălcările dreptului Uniunii este 
necesar să se asigure faptul că potențialii 
avertizori pot cu ușurință și în deplină 
confidențialitate să aducă informațiile pe 
care le dețin la cunoștința autorităților 
competente relevante care sunt în măsură 
să investigheze și să remedieze problema, 
după caz.

(48) Pentru a detecta și a preveni în mod 
eficace încălcările dreptului Uniunii este 
necesar să se asigure faptul că potențialii 
avertizori pot cu ușurință și în deplină
confidențialitate să aducă informațiile pe 
care le dețin la cunoștința publicului și a 
autorităților competente relevante care sunt 
în măsură să investigheze și/sau să 
remedieze problema, după caz.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Acțiunile subsecvente și feedbackul 
ar trebui să aibă loc într-un interval de timp 
rezonabil; acest lucru este justificat de 
necesitatea de a aborda prompt problema 
care poate face obiectul raportării, precum 
și de a evita divulgările inutile de 
informații. Intervalul de timp menționat nu 
ar trebui să depășească trei luni, dar ar 
putea fi prelungit la șase luni, atunci când 
acest lucru este necesar ca urmare a unor 
circumstanțe specifice cazului, în special 
datorită naturii și complexității obiectului 
raportării, care poate necesita o anchetă 
îndelungată.

(50) Acțiunile subsecvente și feedbackul 
ar trebui să aibă loc într-un interval de timp 
cât mai scurt; acest lucru este justificat de 
necesitatea de a aborda prompt problema 
care poate face obiectul raportării. 
Intervalul de timp menționat nu ar trebui să 
depășească două luni, dar ar putea fi 
prelungit la patru luni, atunci când acest 
lucru este necesar ca urmare a unor 
circumstanțe specifice cazului, în special 
datorită naturii și complexității obiectului 
raportării, care poate necesita o anchetă 
îndelungată.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(53) Autoritățile competente ar trebui să 
dispună de angajați specializați în acest 
scop, care să aibă o formare profesională, 
inclusiv în ceea ce privește normele 
aplicabile privind protecția datelor, pentru 
a trata raportările și a asigura comunicarea 
cu persoana care efectuează raportarea, 
precum și pentru a lua măsurile 
subsecvente corespunzătoare în urma 
raportării.

(53) Autoritățile competente ar trebui să 
dispună de angajați specializați în acest 
scop, care să urmeze regulat o formare 
profesională, inclusiv în ceea ce privește 
normele aplicabile privind protecția 
datelor, pentru a primi și trata raportările și 
a asigura comunicarea cu persoana care 
efectuează raportarea, precum și pentru a 
lua măsurile subsecvente corespunzătoare 
în urma raportării.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Persoanele care intenționează să 
raporteze ar trebui să fie în măsură să ia o 
decizie în cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Prin urmare, autoritățile 
competente ar trebui să divulge și să pună 
la dispoziția publicului larg informații ușor 
accesibile cu privire la canalele de 
raportare disponibile pentru comunicarea 
cu autoritățile competente, cu privire la 
procedurile aplicabile și la membrii 
specializați ai personalului din cadrul 
acestor autorități. Toate informațiile 
privind raportările ar trebui să fie 
transparente, ușor de înțeles și fiabile, 
pentru a promova și a nu descuraja 
raportarea.

(54) Persoanele care intenționează să 
raporteze ar trebui să fie în măsură să ia o 
decizie în cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Prin urmare, autoritățile 
competente ar trebui să divulge și să pună 
la dispoziția publicului larg informații ușor 
accesibile cu privire la canalele de 
raportare disponibile pentru comunicarea 
cu autoritățile competente, cu privire la 
procedurile aplicabile și la membrii 
specializați ai personalului din cadrul 
acestor autorități. Toate informațiile 
privind raportările ar trebui să fie 
transparente, ușor de înțeles și fiabile, 
pentru a promova și a nu descuraja 
raportarea. Potențialii avertizori ar trebui 
să fie întotdeauna în măsură să decidă ei 
înșiși dacă să utilizeze canalele de 
raportare interne sau externe sau dacă să 
comunice direct cu publicul, cu condiția 
să verifice, înainte de a recurge la 
canalele externe, dacă mecanismele de 
raportare internă sunt suficient de 
eficiente pentru a oferi o cale de atac 
împotriva încălcării care ar face obiectul 
raportării lor.
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Considerentul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60a) Este esențial să existe garanții 
împotriva unor raportări răuvoitoare, 
neserioase sau abuzive, astfel încât 
persoanele care raportează intenționat și 
cu bună știință informații greșite sau 
înșelătoare să nu poată beneficia de 
protecție în temeiul prezentei Directive.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Cerința referitoare la utilizarea pe 
niveluri a canalelor de raportare, ca 
regulă generală, este necesară pentru a 
garanta că informațiile ajung la persoanele 
care pot contribui la soluționarea eficace și 
timpurie a riscurilor la adresa interesului 
public, precum și pentru a preveni 
prejudicierea nejustificată a reputației ca 
urmare a divulgării de informații. În 
același timp, sunt necesare unele excepții 
de la aplicarea acestei cerințe, menite să îi 
permită persoanei care efectuează 
raportarea să aleagă cel mai adecvat canal, 
în funcție de circumstanțele individuale ale 
fiecărui caz. În plus, este necesar să se 
protejeze divulgarea de informații, ținând 
seama de unele principii democratice, și
anume transparența și responsabilitatea, 
drepturile fundamentale precum libertatea 
de exprimare și libertatea mass-mediei, 
asigurându-se totodată un echilibru între 
interesul angajatorilor de a-și administra 
organizațiile și de a-și proteja interesele și 
interesul publicului de a fi apărat de orice 
prejudiciu, în conformitate cu criteriile 
dezvoltate în jurisprudența Curții Europene 

(61) Este necesar să se garanteze că 
informațiile ajung la persoanele care pot 
contribui la soluționarea eficace și timpurie 
a riscurilor la adresa interesului public. 
Persoana care efectuează raportarea ar 
trebui să aleagă cel mai adecvat canal, în 
funcție de circumstanțele individuale ale 
fiecărui caz. Trebuie garantate 
transparența, responsabilitatea și drepturile 
fundamentale, precum libertatea de 
exprimare și libertatea media, asigurându-
se totodată un echilibru între interesul 
angajatorilor de a-și administra 
organizațiile și de a-și proteja interesele și 
interesul publicului de a fi apărat de orice 
prejudiciu, în conformitate cu criteriile 
dezvoltate în jurisprudența Curții Europene 
a Drepturilor Omului.
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a Drepturilor Omului57.

__________________ __________________

57 Unul dintre criteriile necesare pentru a 
determina dacă represaliile împotriva 
avertizorilor care divulgă informații 
interferează cu libertatea de exprimare într-
un mod care nu este necesar într-o societate 
democratică este întrebarea dacă 
persoanele care au divulgat informațiile 
respective au avut la dispoziție canale 
alternative pentru a efectua aceste 
divulgări; a se vedea, de exemplu, cauza 
Guja/Moldova [GC], nr. 14277/04, CEDO 
2008.

57 Unul dintre criteriile necesare pentru a 
determina dacă represaliile împotriva 
avertizorilor care divulgă informații 
interferează cu libertatea de exprimare într-
un mod care nu este necesar într-o societate 
democratică este întrebarea dacă 
persoanele care au divulgat informațiile 
respective au avut la dispoziție canale 
alternative pentru a efectua aceste 
divulgări; a se vedea, de exemplu, cauza 
Guja/Moldova [GC], nr. 14277/04, CEDO 
2008.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Ca regulă generală, persoanele 
care efectuează raportarea ar trebui să 
utilizeze mai întâi canalele interne pe care 
le au la dispoziție și să transmită raportarea 
angajatorului lor. Cu toate acestea, se 
poate întâmpla să nu existe canale interne 
(în cazul entităților care nu sunt supuse 
obligației de a institui astfel de canale în 
virtutea prezentei directive sau a dreptului 
național aplicabil) sau ca utilizarea lor să 
nu fie obligatorie (de exemplu în cazul 
persoanelor care nu se află într-un raport 
de muncă) sau se poate întâmpla ca aceste 
canale să fi fost utilizate, dar să nu fi 
funcționat în mod adecvat (de exemplu, 
raportarea nu a fost tratată cu diligență
sau într-un termen rezonabil ori nu sa 
luat nicio măsură pentru a remedia 
încălcarea, în ciuda rezultatelor pozitive 
obținute în urma anchetei).

(62) Fără a aduce atingere celorlalte 
dispoziții ale prezentei directive, ca regulă 
generală, autorii raportărilor ar trebui să 
utilizeze mai întâi canalele interne pe care 
le au la dispoziție și să transmită raportarea 
angajatorului lor. În cazul în care 
consideră canalele interne inadecvate, 
persoanele care raportează ar trebui să 
aibă întotdeauna posibilitatea de a utiliza 
canale externe sau de a se adresa direct 
publicului.
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Amendamentul 36

Propunere de directivă
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Persoanele care efectuează 
raportarea ar trebui să fie protejate 
împotriva tuturor formelor de represalii, 
indiferent dacă sunt directe sau indirecte, 
pe care le-ar putea aplica angajatorul sau 
clientul/destinatarul serviciilor și 
persoanele care lucrează sau acționează în 
numele acestuia din urmă, inclusiv colegii 
și cadrele de conducere din aceeași 
organizație sau din alte organizații cu care 
persoana care efectuează raportarea este în 
contact în contextul activităților sale 
profesionale, situații în care represaliile 
sunt recomandate sau tolerate de către 
persoana vizată. Ar trebui să se acorde 
protecție împotriva măsurilor de retorsiune 
luate față de însăși persoana care 
efectuează raportarea, precum și împotriva 
măsurilor de retorsiune care pot fi luate
față de entitatea juridică pe care aceasta o 
reprezintă, cum ar fi refuzul de a presta 
servicii, includerea pe lista neagră sau 
boicotarea afacerilor. Represaliile indirecte 
includ și acțiunile întreprinse împotriva 
rudelor persoanei care efectuează 
raportarea, care se află, de asemenea, într-
un raport profesional cu angajatorul 
acestei persoane, sau acțiunile împotriva 
clientului/destinatarului serviciilor și a 
reprezentanților lucrătorilor care au oferit 
sprijin persoanei care efectuează 
raportarea.

(65) Persoanele care efectuează 
raportarea și persoanele care le ajută să 
divulge încălcări sau potențiale încălcări 
ar trebui să fie protejate împotriva tuturor 
formelor de represalii, indiferent dacă sunt 
directe sau indirecte, pe care le-ar putea 
aplica angajatorul sau clientul/destinatarul 
serviciilor și persoanele care lucrează sau 
acționează în numele acestuia din urmă, 
inclusiv colegii și cadrele de conducere din 
aceeași organizație sau din alte organizații 
cu care persoana care efectuează raportarea 
este în contact în contextul activităților sale 
profesionale, situații în care represaliile 
sunt recomandate sau tolerate de către 
persoana vizată. Ar trebui să se acorde 
protecție împotriva măsurilor de retorsiune 
luate față de însăși persoana care 
efectuează raportarea, precum și împotriva 
măsurilor de retorsiune care pot fi luate 
față de entitatea juridică pe care aceasta o 
reprezintă, cum ar fi refuzul de a presta 
servicii, includerea pe lista neagră sau 
boicotarea afacerilor. Represaliile indirecte 
includ și acțiunile întreprinse împotriva 
rudelor persoanei care efectuează 
raportarea sau a persoanelor care au 
relații bazate pe afecțiune sau pe prietenie
cu aceasta, sau acțiunile împotriva 
colegilor sau clientului/destinatarului 
serviciilor și a reprezentanților lucrătorilor 
sau a altor persoane sau organizații care 
au oferit sprijin persoanei care efectuează 
raportarea. Ar trebui să existe sancțiuni 
pentru hărțuirea avertizorilor, a familiei 
sau colegilor lor ca urmare a unei 
divulgări.
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Amendamentul 37

Propunere de directivă
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Potențialii avertizori care nu sunt 
siguri de modalitatea de raportare sau care 
nu au certitudinea că vor fi protejați, pot fi, 
în cele din urmă, descurajați să efectueze 
raportări. Statele membre ar trebui să se
asigure că informațiile relevante sunt ușor 
de înțeles și accesibile publicului larg. Ar 
trebui să se ofere consiliere individuală, 
imparțială și confidențială, cu titlu gratuit, 
de exemplu pentru a determina dacă 
informațiile în cauză sunt acoperite de 
normele aplicabile privind protecția 
avertizorilor, pentru a stabili cel mai 
potrivit canal de raportare care poate fi 
utilizat și procedurile alternative care sunt 
disponibile în cazul în care informațiile 
nu sunt acoperite de normele aplicabile 
(„semnalizare”). Accesul la o astfel de 
consiliere poate contribui la asigurarea 
faptului că raportările sunt transmise prin 
canalele adecvate, în mod responsabil, și 
că încălcările și neregulile sunt detectate în 
timp util sau sunt chiar împiedicate.

(67) Potențialii avertizori care nu sunt 
siguri de modalitatea de raportare sau care 
nu au certitudinea că vor fi protejați, pot fi, 
în cele din urmă, descurajați să efectueze 
raportări. Statele membre ar trebui să se 
asigure că informațiile relevante sunt ușor 
de înțeles și accesibile publicului larg. Ar 
trebui să se ofere consiliere individuală, 
imparțială și confidențială, cu titlu gratuit. 
Accesul la o astfel de consiliere poate 
contribui la asigurarea faptului că 
raportările sunt transmise prin canale 
sigure și confidențiale, și că încălcările și 
neregulile sunt detectate în timp util sau 
sunt chiar împiedicate.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) În așteptarea soluționării 
procedurilor judiciare care pot fi 
prelungite, măsurile reparatorii provizorii 
sunt de o importanță deosebită pentru 
persoanele care efectuează raportarea. 
Măsurile provizorii pot fi necesare în 
special pentru a pune capăt amenințărilor, 
tentativelor de represalii sau represaliilor 
continue, cum ar fi hărțuirea la locul de 
muncă, sau pentru a preveni anumite forme 

(73) În așteptarea soluționării 
procedurilor judiciare care pot fi 
prelungite, măsurile reparatorii provizorii 
sunt de o importanță deosebită pentru 
persoanele care efectuează raportarea. 
Măsurile provizorii pot fi necesare în 
special pentru a pune capăt amenințărilor, 
tentativelor de represalii sau represaliilor 
continue, cum ar fi hărțuirea la locul de 
muncă și în afara acestuia, sau pentru a 



AD\1166773RO.docx 25/61 PE623.815v03-00

RO

de represalii, cum ar fi concedierea, acțiuni 
care s-ar putea dovedi dificil de inversat 
după trecerea unor perioade îndelungate și 
care pot distruge o persoană din punct de 
vedere financiar — o perspectivă ce poate 
să descurajeze în mod serios potențialii 
avertizori.

preveni anumite forme de represalii, cum 
ar fi abuzul verbal sau violența fizică,
concedierea, acțiuni care s-ar putea dovedi 
dificil de inversat după trecerea unor 
perioade îndelungate și care pot distruge o 
persoană din punct de vedere financiar — o 
perspectivă ce poate să descurajeze în mod 
serios potențialii avertizori.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Cheltuielile juridice relevante pot 
reprezenta un cost semnificativ pentru 
persoanele care efectuează raportarea și 
care contestă în justiție măsurile de 
represalii luate împotriva lor. Chiar dacă, la 
încheierea procedurilor, persoanele în 
cauză ar putea recupera cheltuielile 
respective, s-ar putea să nu fie în măsură să 
le acopere la începutul procedurilor, în 
special dacă sunt în șomaj și sunt incluse 
pe lista neagră. Asistența pentru 
procedurile judiciare penale, acordată în 
special în conformitate cu dispozițiile 
Directivei (UE) 2016/1919 a Parlamentului 
European și a Consiliului59, și, în sens mai 
larg, sprijinul acordat celor care se 
confruntă cu nevoi financiare grave ar 
putea fi esențiale, în anumite cazuri, pentru 
asigurarea respectării eficace a drepturilor 
lor la protecție.

(75) Cheltuielile juridice relevante pot 
reprezenta un cost semnificativ pentru 
persoanele care efectuează raportarea și 
care contestă în justiție măsurile de 
represalii luate împotriva lor. Chiar dacă, la 
încheierea procedurilor, persoanele în 
cauză ar putea recupera cheltuielile 
respective, s-ar putea să nu fie în măsură să 
le acopere la începutul procedurilor, în 
special dacă sunt în șomaj și sunt incluse 
pe lista neagră. Asistența pentru 
procedurile judiciare penale, acordată în 
special în conformitate cu dispozițiile 
Directivei (UE) 2016/1919 a Parlamentului 
European și a Consiliului59, și, în sens mai 
larg, sprijinul acordat celor care se 
confruntă cu nevoi financiare grave ar 
putea fi esențiale, în anumite cazuri, pentru 
asigurarea respectării eficace a drepturilor 
lor la protecție. De asemenea, avertizorii 
ar trebui să poată cere despăgubiri pentru 
orice fel de hărțuire suferită sau pentru 
pierderea mijloacelor de subzistență 
actuale sau viitoare, în cazul în care 
prejudiciul s-a produs ca urmare a 
represaliilor.

__________________ __________________

59 Directiva 2016/1919/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2016 privind asistența juridică gratuită 
pentru persoanele suspectate și persoanele 

59 Directiva 2016/1919/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2016 privind asistența juridică gratuită 
pentru persoanele suspectate și persoanele 
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acuzate în cadrul procedurilor penale și 
pentru persoanele căutate în cadrul 
procedurilor privind mandatul european de 
arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

acuzate în cadrul procedurilor penale și 
pentru persoanele căutate în cadrul 
procedurilor privind mandatul european de 
arestare (JO L 297, 4.11.2016, p. 1).

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) Drepturile persoanei vizate ar trebui 
să fie protejate pentru a se evita 
prejudicierea reputației sau alte consecințe 
negative. În plus, drepturile persoanei 
vizate la apărare și la accesul la măsuri 
reparatorii ar trebui să fie respectate pe 
deplin, în fiecare etapă a procedurii inițiate 
în urma raportării, în conformitate cu 
articolele 47 și 48 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Statele 
membre ar trebui să asigure dreptul la 
apărare al persoanei vizate, inclusiv dreptul 
de a avea acces la dosar, dreptul de a fi 
audiată și dreptul la o cale de atac eficace 
împotriva unei decizii privind persoana 
vizată în conformitate cu procedurile 
aplicabile prevăzute de legislația națională 
în contextul anchetelor sau al procedurilor 
judiciare ulterioare.

(76) Drepturile persoanei vizate ar trebui 
să fie protejate pentru a se evita 
prejudicierea reputației sau alte consecințe 
negative. În plus, drepturile persoanei 
vizate la apărare și la accesul la măsuri 
reparatorii ar trebui să fie respectate pe 
deplin, în fiecare etapă a procedurii inițiate 
în urma raportării, în conformitate cu 
articolele 47 și 48 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Statele 
membre ar trebui să asigure dreptul la 
apărare al persoanei vizate, inclusiv dreptul 
de a avea acces la dosar, dreptul de a fi 
audiată și dreptul la o cale de atac eficace 
împotriva unei decizii privind persoana 
vizată în conformitate cu procedurile 
aplicabile prevăzute de legislația națională 
în contextul anchetelor sau al procedurilor 
judiciare ulterioare, și ar trebui luate în 
acest scop măsurile potrivite pentru a 
crește gradul de conștientizare al 
indivizilor și al societății civile cu privire 
la acest drept.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Sunt necesare sancțiuni pentru a 
asigura eficacitatea normelor privind 
protecția avertizorilor. Sancțiunile aplicate 
persoanelor care iau măsuri de retorsiune 

(78) Sunt necesare sancțiuni pentru a 
asigura eficacitatea normelor privind 
protecția avertizorilor. Sancțiunile aplicate 
persoanelor care iau măsuri de retorsiune 
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sau alte măsuri negative împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea pot 
descuraja astfel de acțiuni ulterioare. Sunt 
necesare sancțiuni împotriva persoanelor 
care raportează sau divulgă informații ce se 
dovedesc a fi în mod deliberat false, pentru 
a descuraja alte raportări răuvoitoare și 
pentru a menține credibilitatea sistemului. 
Proporționalitatea unor astfel de sancțiuni 
ar trebui să asigure faptul că acestea nu au 
un efect disuasiv asupra potențialilor 
avertizori.

sau alte măsuri negative împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea pot 
descuraja astfel de acțiuni ulterioare. Sunt 
necesare sancțiuni împotriva persoanelor 
care raportează sau divulgă informații ce se 
dovedesc a fi în mod deliberat și în 
cunoștință de cauză false, pentru a 
descuraja alte raportări răuvoitoare și 
pentru a menține credibilitatea sistemului. 
Proporționalitatea unor astfel de sancțiuni 
ar trebui să asigure faptul că acestea nu au 
un efect disuasiv asupra potențialilor 
avertizori.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Considerentul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85a) Prezenta directivă reprezintă un 
nou standard pentru protejarea 
drepturilor persoanelor care raportează 
încălcări ale dreptului Uniunii și ar trebui 
să servească drept exemplu pentru țările 
candidate, pentru țările asociate și pentru 
alte țări care s-au angajat să-și alinieze 
legislația la acquis-ul european, în special 
în contextul raportării unor abuzuri 
legate de finanțarea Uniunii și de 
asistența macrofinanciară acordată de 
Uniune acestor țări.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Considerentul 85 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85b) Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită Cartei drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene, în special articolului 
11 privind libertatea de exprimare și de 
informare, Rezoluției Parlamentului 
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European din 14 februarie 2017 
referitoare la rolul avertizorilor în 
protecția intereselor financiare ale UE și 
Rezoluției Parlamentului European din 
24 octombrie 2017 referitoare la măsurile 
legitime de protecție a denunțătorilor care 
acționează în interesul publicul atunci 
când divulgă informații confidențiale ale 
societăților și ale organismelor publice.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 Articolul 1

Sfera de aplicare materială Sfera de aplicare materială

1. Cu scopul de a îmbunătăți 
asigurarea respectării dreptului și a 
politicilor Uniunii în domenii specifice, 
prezenta directivă stabilește standarde 
comune minime pentru protecția 
persoanelor care raportează cu privire la 
următoarele activități ilegale sau abuzuri 
de drept:

1. Cu scopul de a proteja interesul 
public, a garanta libertatea de informare 
și exprimare și de a îmbunătăți asigurarea 
respectării dreptului și a politicilor Uniunii, 
prezenta directivă stabilește standarde 
comune minime pentru protecția 
persoanelor care divulgă informații legate 
de încălcări ale legii de activități ilicite sau
de abuzuri de drept care subminează sau 
periclitează interesul public în unul dintre 
domeniile de competență ale UE, inclusiv:

-a) drepturile fundamentale garantate 
de Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene și în special libertatea 
de exprimare și de informare menționată 
la articolul 11 din Cartă, precum și 
jurisprudența întemeiată pe articolul 
respectiv;

a) încălcări care intră în sfera de 
aplicare a actelor Uniunii prevăzute în 
anexă (partea I și partea a II-a) în ceea ce 
privește următoarele domenii:

a) încălcări care intră în sfera de 
aplicare a legislației Uniunii, de exemplu, 
a actelor prevăzute în anexă (partea I și 
partea a II-a) în ceea ce privește 
următoarele domenii:

(i) achizițiile publice; (i) achizițiile publice;

(ii) serviciile financiare, prevenirea (ii) serviciile financiare, prevenirea 
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spălării banilor și a finanțării terorismului; spălării banilor și a finanțării terorismului;

(iii) siguranța produselor; (iii) siguranța produselor;

(iv) securitatea transporturilor; (iv) securitatea transporturilor;

(v) protecția mediului; (v) protecția mediului;

(vi) securitatea nucleară; (vi) securitatea nucleară;

(vii) siguranța alimentelor și a hranei 
pentru animale, sănătatea și bunăstarea 
animală;

(vii) siguranța alimentelor și a hranei 
pentru animale, sănătatea și bunăstarea 
animală;

(viii) sănătatea publică; (viii) sănătatea publică;

(ix) protecția consumatorului; (ix) protecția consumatorului;

(x) protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal și securitatea rețelelor 
și a sistemelor informatice.

(x) protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal și securitatea rețelelor 
și a sistemelor informatice.

b) încălcări ale articolelor 101, 102, 
106, 107 și 108 din TFUE și încălcări care 
se încadrează în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului și al Regulamentului (UE) 
2015/1589 al Consiliului;

b) încălcări ale articolelor 101, 102, 
106, 107 și 108 din TFUE și încălcări care 
se încadrează în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului și al Regulamentului (UE) 
2015/1589 al Consiliului;

c) încălcări care aduc atingere 
intereselor financiare ale Uniunii, astfel 
cum sunt definite la articolul 325 din 
TFUE și, în special, în Directiva (UE) 
2017/1371 și în Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013;

c) încălcări care aduc atingere 
intereselor financiare ale Uniunii, astfel 
cum sunt definite la articolul 325 din 
TFUE și, în special, în Directiva (UE) 
2017/1371 și în Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013;

d) încălcări referitoare la piața internă, 
astfel cum sunt menționate la articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, referitoare la acte 
care încalcă normele privind impozitarea 
societăților sau la mecanismele al căror 
scop este obținerea unui avantaj fiscal ce 
contravine obiectului sau scopului 
legislației în vigoare privind impozitarea 
societăților.

d) încălcări referitoare la piața internă, 
astfel cum sunt menționate la articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, referitoare la acte 
care încalcă normele privind impozitarea 
societăților sau la mecanismele al căror 
scop este obținerea unui avantaj fiscal ce 
contravine obiectului sau scopului 
legislației în vigoare privind impozitarea 
societăților.

2. În cazul în care sunt prevăzute 
norme specifice privind raportarea 
încălcărilor în actele sectoriale ale Uniunii 
enumerate în partea 2 din anexă, trebuie să 
se aplice respectivele norme. Dispozițiile 
prezentei directive se aplică pentru toate 
chestiunile legate de protecția persoanelor 
care efectuează raportarea care nu sunt 
reglementate în respectivele acte sectoriale 

2. În cazul în care sunt prevăzute 
norme specifice privind raportarea 
încălcărilor în actele sectoriale ale Uniunii 
enumerate în partea 2 din anexă, trebuie să 
se aplice respectivele norme. Dispozițiile 
prezentei directive se aplică pentru toate 
chestiunile legate de protecția persoanelor 
care efectuează raportarea care nu sunt 
reglementate în respectivele acte sectoriale 
ale Uniunii. Prezentul alineat se aplică 
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ale Uniunii. numai în cazurile în care protecția 
prevăzută în actele sectoriale este mai 
ridicată decât protecția garantată de 
prezenta directivă.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

Domeniul de aplicare personal Domeniul de aplicare personal

1. Prezenta directivă se aplică 
persoanelor care efectuează raportări, care 
lucrează în sectorul privat sau public și au 
obținut informațiile privind încălcările 
respective într-un context profesional, 
inclusiv, cel puțin, următoarelor tipuri de 
persoane:

1. Prezenta directivă se aplică 
persoanelor care efectuează raportări, care 
lucrează în sectorul privat sau public și au 
obținut informațiile privind încălcările 
respective într-un context profesional, 
inclusiv, cel puțin, următoarelor tipuri de 
persoane:

a) persoanele cu statut de lucrător, în 
sensul articolului 45 din TFUE;

a) persoanele cu statut de lucrător, în 
sensul articolului 45 din TFUE, precum și 
foștii lucrători;

b) persoanele care desfășoară o 
activitate independentă, în sensul 
articolului 49 din TFUE;

b) persoanele care desfășoară o 
activitate independentă, în sensul 
articolului 49 din TFUE;

c) acționarii și persoanele care fac 
parte din organul de conducere al unei 
întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi, 
precum și voluntarii și stagiarii 
neremunerați;

c) acționarii și persoanele care fac 
parte din organul de conducere al unei 
întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi, 
precum și voluntarii și stagiarii 
neremunerați;

d) orice persoane care lucrează sub 
supravegherea și conducerea 
contractanților, a subcontractanților și a 
furnizorilor.

d) orice persoane care lucrează sub 
supravegherea și conducerea 
contractanților, a subcontractanților și a 
furnizorilor.

da) funcționarii;

db) membrii personalului Uniunii 
Europene, conform definiției din Statutul 
funcționarilor UE;

2. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, persoanelor care efectuează 
raportări a căror relație de muncă nu a 
început încă, în cazul în care informațiile 

2. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, persoanelor care efectuează 
raportări a căror relație de muncă nu a 
început încă, în cazul în care informațiile 
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referitoare la o încălcare au fost dobândite 
în timpul procesului de recrutare sau al 
altor negocieri precontractuale.

referitoare la o încălcare au fost dobândite 
în timpul procesului de recrutare sau al 
altor negocieri precontractuale.

2a. Prezenta directivă se aplică și 
intermediarilor care facilitează raportarea 
și/sau divulgarea, inclusiv jurnaliștilor de 
investigație.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

Definiții Definiții

În scopul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții:

În scopul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții:

(1) „încălcări” înseamnă activități 
ilegale reale sau potențiale sau abuzuri de 
drept referitoare la actele Uniunii și la 
domeniile ce intră în sfera de aplicare 
menționată la articolul 1 și în anexă;

(1) „încălcări” înseamnă activități 
ilegale reale sau potențiale sau abuzuri de 
drept sau alte forme de abateri care 
subminează sau periclitează interesul 
public într-un domeniu de competență al 
Uniunii;

(2) „activități ilegale” înseamnă acte 
sau omisiuni contrare dreptului Uniunii;

(2) „activități ilegale” înseamnă acte 
sau omisiuni contrare dreptului Uniunii;

(3) „abuzuri de drept” înseamnă acte 
sau omisiuni care intră în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii, care nu par să 
fie ilegale din punct de vedere formal, dar 
care încalcă obiectul sau scopul urmărit de 
normele aplicabile;

(3) „abuzuri de drept” înseamnă acte 
sau omisiuni care intră în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii, care nu par să 
fie ilegale din punct de vedere formal, dar 
care încalcă obiectul sau scopul urmărit de 
normele aplicabile;

(4) „informații privind încălcările” 
înseamnă elemente de probă referitoare la 
încălcări reale, precum și suspiciuni 
întemeiate în legătură cu încălcări 
potențiale care nu s-au materializat încă;

(4) „informații privind încălcările” 
înseamnă elemente de probă (confidențiale 
sau de alt tip) referitoare la încălcări reale, 
precum și suspiciuni întemeiate în legătură 
cu încălcări potențiale care nu s-au 
materializat încă;

(5) „raportare” înseamnă furnizarea de 
informații referitoare la o încălcare ce s-a 
produs sau este probabil să se producă în 
organizația în care lucrează sau a lucrat 

(5) „raportare” înseamnă furnizarea de 
informații referitoare la o încălcare ce s-a 
produs sau este probabil să se producă;
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persoana care efectuează raportarea sau 
în altă organizație cu care aceasta este 
sau a fost în contact prin intermediul 
activității sale;

(6) „raportare internă” înseamnă 
furnizarea de informații referitoare la 
încălcări produse în cadrul unei entități 
juridice publice sau private;

(6) „raportare internă” înseamnă 
furnizarea de informații referitoare la 
încălcări produse în cadrul unei entități 
juridice publice sau private;

(7) „raportare externă” înseamnă 
furnizarea de informații referitoare la 
încălcări către autoritățile competente;

(7) „raportare externă” înseamnă 
furnizarea de informații referitoare la 
încălcări către autoritățile competente;

(8) „divulgare” înseamnă punerea la 
dispoziția publicului a informațiilor 
referitoare la încălcări obținute în context 
profesional;

(8) „divulgare” înseamnă punerea la 
dispoziția publicului a informațiilor 
referitoare la încălcări obținute în context 
profesional, prin dezvăluirea acestora 
către media, organizații ale societății 
civile sau alte organisme care nu intră 
sub incidența alineatului (14) din 
prezentul articol;

(9) „persoana care efectuează 
raportarea” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică ce raportează sau divulgă 
informații referitoare la încălcări obținute 
în contextul activităților sale profesionale;

(9) „persoana care efectuează 
raportarea” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică ce raportează sau divulgă 
informații referitoare la încălcări obținute 
în contextul activităților sale profesionale;

(9a) „intermediar” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care 
facilitează raportarea sau divulgarea;

(10) „context profesional” înseamnă 
activități profesionale actuale sau 
anterioare în sectorul public sau privat prin 
care, indiferent de natura lor, persoanele 
pot obține informații cu privire la încălcări
și în care aceste persoane pot suferi 
represalii în cazul în care raportează 
informațiile respective;

(10) „context profesional” înseamnă 
activități profesionale actuale sau 
anterioare în sectorul public sau privat prin 
care, indiferent de natura lor, persoanele 
pot obține informații cu privire la încălcări;

(11) „persoana vizată” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică menționată în 
raportare sau în informațiile divulgate ca 
fiind o persoană căreia i se atribuie 
încălcarea sau cu care este asociată 
încălcarea;

(11) „persoana vizată” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică menționată în 
raportare sau în informațiile divulgate ca 
fiind o persoană căreia i se atribuie 
încălcarea sau cu care este sau a fost 
asociată încălcarea;

(12) „represalii” înseamnă orice acțiune 
sau omisiune reală sau potențială, 
determinată de raportarea internă sau 
externă, care apare într-un context 

(12) „represalii” înseamnă orice acțiune 
sau omisiune reală sau potențială, 
determinată de raportarea internă sau 
externă ori de dezvăluirea publică, care
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profesional și provoacă sau poate provoca 
prejudicii nejustificate persoanei care 
efectuează raportarea;

provoacă sau poate provoca prejudicii 
nejustificate, directe sau indirecte,
persoanei care efectuează raportarea, 
colegilor săi, contactelor sale personale 
sau persoanelor care facilitează 
raportarea și divulgarea;

(13) „acțiuni subsecvente” înseamnă 
orice acțiune întreprinsă, pe plan intern sau 
extern, de către destinatarul raportării 
pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și, acolo unde este 
cazul, pentru a soluționa încălcarea 
raportată, inclusiv acțiuni precum anchetele 
interne, investigațiile, cercetarea și 
urmărirea penală, acțiuni pentru 
recuperarea fondurilor și clasarea cazului;

(13) „acțiuni subsecvente” înseamnă 
orice acțiune întreprinsă, pe plan intern sau 
extern, de către destinatarul raportării 
pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și, acolo unde este 
cazul, pentru a soluționa încălcarea 
raportată, inclusiv acțiuni precum anchetele 
interne, investigațiile, cercetarea și 
urmărirea penală, acțiuni pentru 
recuperarea fondurilor și clasarea cazului;

(14) „autoritate competentă” înseamnă 
orice autoritate națională care este 
autorizată să primească raportări în 
conformitate cu capitolul III și care este 
desemnată să îndeplinească atribuțiile 
prevăzute în prezenta directivă, în special 
în ceea ce privește adoptarea unor acțiuni 
subsecvente raportărilor.

(14) „autoritate competentă” înseamnă 
orice autoritate care este autorizată să 
primească raportări în conformitate cu 
capitolul III și care este desemnată să 
îndeplinească atribuțiile prevăzute în 
prezenta directivă, în special în ceea ce 
privește adoptarea unor acțiuni subsecvente 
raportărilor.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4

Obligația de a stabili canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 

unor acțiuni subsecvente raportărilor

Canale și proceduri interne pentru raportare 
și pentru adoptarea unor acțiuni 

subsecvente raportărilor

1. Statele membre se asigură că 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public stabilesc canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 
unor măsuri subsecvente raportărilor, în 
urma consultărilor cu partenerii sociali, 
dacă este cazul.

1. Statele membre se asigură că 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public stabilesc canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 
unor măsuri subsecvente raportărilor, în 
urma consultărilor cu partenerii sociali, 
dacă este cazul.

2. Astfel de canale și proceduri le 2. Astfel de canale și proceduri le 
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oferă angajaților entității respective 
posibilitatea de a efectua raportări. Ele 
oferă permit altor persoane care sunt în 
contact cu entitatea respectivă în contextul 
activităților lor profesionale, menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d), să efectueze raportări, însă aceste 
categorii de persoane nu au obligația de a 
utiliza canalele interne de raportare.

oferă angajaților entității respective 
posibilitatea de a efectua raportări. Ele 
oferă permit altor persoane care sunt în 
contact cu entitatea respectivă în contextul 
activităților lor profesionale, menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d), să efectueze raportări, însă aceste 
categorii de persoane nu au obligația de a 
utiliza canalele interne de raportare.

3. Entitățile juridice din sectorul 
privat menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

3. Entitățile juridice din sectorul 
privat menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

a) entități juridice private cu cel puțin 
50 de angajați;

a) entități juridice private cu cel puțin 
50 de angajați;

b) entități juridice private cu o cifră de 
afaceri anuală sau un bilanț anual total de 
cel puțin 10 milioane EUR;

b) entități juridice private cu o cifră de 
afaceri anuală sau un bilanț anual total de 
cel puțin 10 milioane EUR;

c) entități juridice private, de orice 
dimensiune, care își desfășoară activitatea 
în domeniul serviciilor financiare sau care 
sunt vulnerabile la spălarea banilor sau la 
finanțarea terorismului, astfel cum sunt 
reglementate prin actele Uniunii 
menționate în anexă.

c) entități juridice private, de orice 
dimensiune, care își desfășoară activitatea 
în domeniul serviciilor financiare sau care 
sunt vulnerabile la spălarea banilor sau la 
finanțarea terorismului, astfel cum sunt 
reglementate prin actele Uniunii 
menționate în anexă.

4. În urma unei evaluări adecvate a 
riscurilor, ținând seama de natura 
activităților entităților și de nivelul de risc 
astfel rezultat, statele membre pot solicita 
entităților juridice private de mici 
dimensiuni, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea Comisiei din 6 mai 200362, 
altele decât cele menționate la alineatul (3) 
litera (c), să stabilească canale și proceduri 
interne de raportare.

4. În urma unei evaluări adecvate a 
riscurilor, ținând seama de natura 
activităților entităților și de nivelul de 
relevanță și de risc pentru public astfel 
rezultat, statele membre pot solicita 
entităților juridice private de mici 
dimensiuni, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea Comisiei din 6 mai 200362, 
altele decât cele menționate la alineatul (3) 
litera (c), să stabilească canale și proceduri 
interne de raportare.

5. Orice decizie luată de un stat 
membru în temeiul alineatului (4) este 
notificată Comisiei, alături de o justificare 
și de criteriile utilizate în evaluarea 
riscurilor. Comisia comunică respectiva 
decizie celorlalte state membre.

5. Orice decizie luată de un stat 
membru în temeiul alineatului (4) este 
notificată Comisiei, alături de o justificare 
și de criteriile utilizate în evaluarea 
riscurilor. Comisia comunică respectiva 
decizie celorlalte state membre.

6. Entitățile juridice din sectorul 
public menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

6. Entitățile juridice din sectorul 
public menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

a) administrația de stat; a) administrația de stat;
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b) administrația și departamentele 
regionale;

b) administrația și departamentele 
regionale;

c) municipalitățile cu peste 10 000 de 
locuitori;

c) municipalitățile cu peste 5 000 de 
locuitori;

ca) entitățile private care furnizează un 
serviciu public sau care se află sub 
control public;

d) alte entități reglementate de dreptul 
public.

d) alte entități reglementate de dreptul 
public.

6a. Instituțiile, agențiile și 
organismele Uniunii Europene instituie, 
de asemenea, canale și proceduri de 
raportare și de luarea unor măsuri în 
urma acestora, consultându-se în 
prealabil cu partenerii sociali.

__________________ __________________

62 Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, JO L 124, 
20.5.2003, p. 36.

62 Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, JO L 124, 
20.5.2003, p. 36.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Proceduri de raportare internă și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 

raportărilor

Proceduri de raportare internă și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 

raportărilor

1. Procedurile de raportare și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 
raportărilor menționate la articolul 4 includ 
următoarele:

1. Procedurile de raportare și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 
raportărilor menționate la articolul 4 includ 
următoarele:

a) canalele pentru primirea 
raportărilor care sunt concepute, instituite 
și exploatate astfel încât să garanteze 
confidențialitatea privind identitatea
persoanei care efectuează raportarea și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați;

a) canalele pentru primirea 
raportărilor care sunt concepute, instituite 
și exploatate astfel încât să garanteze 
confidențialitatea identității persoanei care 
efectuează raportarea, să permită 
divulgarea anonimă și în mediul digital și 
să împiedice accesul persoanelor 
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neautorizate;

b) desemnarea unei persoane sau a 
unui departament competent pentru 
adoptarea unor acțiuni subsecvente 
raportărilor;

b) desemnarea, în strânsă colaborare 
cu angajații sau cu reprezentanții 
angajaților, a unei persoane sau a unui 
departament competent pentru adoptarea 
unor acțiuni subsecvente raportărilor;

c) adoptarea diligentă a unor acțiuni 
subsecvente raportării de către persoana 
sau departamentul desemnat;

c) adoptarea diligentă a unor acțiuni 
subsecvente raportării de către persoana 
sau departamentul desemnat;

d) oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei
luni de la momentul transmiterii raportării;

d) oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească două
luni de la momentul transmiterii raportării;

e) informații clare și ușor accesibile 
privind procedurile și informații referitoare 
la modul și la condițiile în care raportările 
pot fi transmise extern autorităților 
competente în temeiul articolului 13 
alineatul (2) și, după caz, organismelor, 
oficiilor sau agențiilor Uniunii.

e) informații clare și ușor accesibile 
privind procedurile și informații referitoare 
la modul de a raporta extern.

2. Canalele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) permit raportarea în toate 
modurile descrise mai jos:

2. Canalele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) permit raportarea în toate 
modurile descrise mai jos:

(a) raportări scrise în format electronic 
sau pe suport de hârtie și/sau raportări orale 
prin intermediul unor linii telefonice, 
indiferent dacă conversațiile sunt 
înregistrate sau nu;

(a) raportări scrise, în format electronic 
sau pe suport de hârtie, care include 
opțiuni pentru divulgarea anonimă, 
precum și pentru divulgarea de informații 
prin utilizarea de metode criptografice
și/sau raportări orale prin intermediul unor 
linii telefonice, indiferent dacă 
conversațiile sunt înregistrate sau nu;

(b) întâlniri față în față cu persoana sau 
cu departamentul desemnat să primească 
raportări.

(b) întâlniri față în față cu persoana sau 
cu departamentul desemnat să primească 
raportări.

Canalele de raportare pot fi exploatate 
intern de către o persoană sau un 
departament desemnat în acest scop sau pot 
fi furnizate extern de către un terț, cu 
condiția ca garanțiile și cerințele 
menționate la alineatul (1) litera (a) să fie 
respectate.

Canalele de raportare pot fi exploatate 
intern de către o persoană sau un 
departament desemnat în acest scop sau pot 
fi furnizate extern de către un terț, cu 
condiția ca garanțiile și cerințele 
menționate la alineatul (1) litera (a) să fie 
respectate.

3. Persoana sau departamentul 
menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi 
aceeași persoană care este competentă să 

3. Persoana sau departamentul 
menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi 
aceeași persoană care este competentă să 
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primească raportările. Alte persoane pot fi 
desemnate drept „persoane de încredere” 
cărora persoanele care efectuează 
raportarea și cele care au în vedere o 
eventuală raportare le pot cere o consiliere 
confidențială.

primească raportările. Alte persoane pot fi 
desemnate drept „persoane de încredere” 
cărora persoanele care efectuează 
raportarea și cele care au în vedere o 
eventuală raportare le pot cere o consiliere 
confidențială.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6

Obligația de a stabili canale externe de 
raportare și de a adopta acțiuni subsecvente 

raportărilor

Obligația de a stabili canale externe de 
raportare și de a adopta acțiuni subsecvente 

raportărilor

1. Statele membre desemnează 
autoritățile competente să primească și să 
trateze raportările.

1. Statele membre desemnează 
autoritățile competente să primească și să 
trateze raportările, care trebuie să fie 
independente și să dispună de o putere 
suficientă și de resurse financiare și 
umane adecvate pentru a funcționa 
eficient.

1a. Statele membre trebuie, de 
asemenea, să se asigure că persoanele 
care solicită protecție în calitate de 
avertizori au dreptul la o cale de atac în 
fața instanțelor și că autoritatea 
competentă mandatată să acorde un astfel 
de statut sau protecție nu se află într-un 
conflict de interese real sau potențial 
atunci când decide dacă să acorde sau nu 
statutul sau protecția respectivă.

2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente:

2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente:

a) instituie canale externe de raportare 
independente și autonome, care sunt 
sigure, asigurând, totodată, 
confidențialitatea, pentru primirea și 
tratarea informațiilor furnizate de persoana 
care efectuează raportarea;

a) instituie canale externe de raportare 
independente, autonome, clare și 
transparente, care sunt sigure, asigură 
confidențialitatea și permit divulgarea 
anonimă, pentru primirea și prelucrarea
informațiilor furnizate de persoana care 
efectuează raportarea sau de intermediari;

aa) sunt independente și dispun de 
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personal calificat și instruit în mod 
corespunzător, precum și de o finanțare 
adecvată;

ab) garantează consiliere și asistență 
juridică persoanelor care raportează și 
intermediarilor;

b) oferă feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni sau șase luni, în cazuri justificate 
corespunzător;

b) oferă feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni sau șase luni, în cazuri justificate 
corespunzător;

c) transmit informațiile conținute în 
raportare către organismele, oficiile sau 
agențiile competente ale Uniunii, după caz, 
în vederea unor investigații aprofundate, 
dacă se prevede astfel în dreptul național 
sau în dreptul Uniunii.

c) transmit, asigurând 
confidențialitatea și/sau anonimatul 
persoanei care efectuează raportarea,
informațiile conținute în raportare către 
organismele, oficiile sau agențiile 
competente ale Uniunii, după caz, în 
vederea unor investigații aprofundate, dacă 
se prevede astfel în dreptul național sau în 
dreptul Uniunii.

ca) informează extins publicul, pentru 
a încuraja raportarea încălcărilor;

cb) colectează și publică date și 
informații referitoare la funcționarea 
legilor și cadrelor referitoare la 
avertizare;

3. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dau curs 
raportărilor prin luarea măsurilor 
subsecvente necesare și fac investigații, în 
măsura în care este oportun, cu privire la 
obiectul raportărilor. Autoritățile 
competente comunică persoanei care 
efectuează raportarea rezultatul final al 
investigațiilor.

3. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dau curs 
raportărilor prin luarea măsurilor 
subsecvente necesare și fac investigații, în 
măsura în care este oportun, cu privire la 
obiectul raportărilor. Autoritățile 
competente comunică persoanei care 
efectuează raportarea rezultatul final al 
investigațiilor.

3a. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente au dreptul de a 
primi, ancheta și soluționa plângerile 
pentru tratament inechitabil și investigare 
inadecvată în cazul persoanelor care 
raportează încălcări.

4. Statele membre se asigură că orice 
autoritate care a primit o raportare, dar nu 
are competența de a soluționa încălcarea 

4. Statele membre se asigură că orice 
autoritate care a primit o raportare, dar nu 
are competența de a soluționa încălcarea 
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raportată, transmite raportarea autorității 
competente și că persoana care efectuează 
raportarea este informată în acest sens.

raportată, transmite raportarea autorității 
competente și că persoana care efectuează 
raportarea este informată în acest sens.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

Proiectarea canalelor externe de raportare Proiectarea canalelor externe de raportare

1. Canalele externe de raportare 
specifice sunt considerate independente și 
autonome dacă îndeplinesc toate criteriile 
prezentate mai jos:

1. Canalele externe de raportare 
specifice sunt considerate independente, 
autonome, clare și transparente dacă 
îndeplinesc toate criteriile prezentate mai 
jos:

a) sunt separate de canalele de 
comunicare generale ale autorității 
competente, inclusiv de cele prin care 
autoritatea competentă comunică pe plan 
intern și cu părți terțe în cadrul activității 
sale obișnuite;

a) sunt separate de canalele de 
comunicare generale ale autorității 
competente, inclusiv de cele prin care 
autoritatea competentă comunică pe plan 
intern și cu părți terțe în cadrul activității 
sale obișnuite;

b) sunt concepute, stabilite și 
exploatate astfel încât să garanteze 
caracterul exhaustiv, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați ai autorității competente;

b) sunt concepute, stabilite și 
exploatate astfel încât să garanteze 
caracterul exhaustiv, integritatea și 
confidențialitatea identității și/sau 
anonimatul persoanei care raportează sau 
a intermediarilor;

ba) împiedică accesul persoanelor 
neautorizate;

c) permit stocarea durabilă a 
informațiilor, în conformitate cu articolul 
11, pentru a permite investigații 
suplimentare.

c) permit stocarea durabilă a 
informațiilor, în conformitate cu articolul 
11, pentru a permite investigații 
suplimentare;

ca) sunt ușor accesibile și persoanelor 
cu dizabilități;

2. Canalele de raportare specifice 
oferă posibilitatea de a raporta în cel puțin 
toate modurile următoare:

2. Canalele de raportare specifice 
oferă posibilitatea de a raporta în cel puțin 
toate modurile următoare:

a) raportare în scris, în format a) raportare în scris, în format 
electronic sau pe suport de hârtie, care 
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electronic sau pe suport de hârtie; include opțiuni pentru divulgarea 
anonimă, precum și pentru divulgarea de 
informații prin utilizarea de metode 
criptografice;

b) raportare orală prin intermediul 
unor linii telefonice, indiferent dacă 
conversațiile sunt înregistrate sau nu;

b) raportare orală prin intermediul 
unor linii telefonice, indiferent dacă 
conversațiile sunt înregistrate sau nu;

c) întâlnirea față în față cu membrii 
specializați ai personalului autorității 
competente.

c) întâlnirea față în față cu membrii 
specializați ai personalului autorității 
competente.

3. Autoritățile competente se asigură 
că o raportare primită prin alte mijloace 
decât prin canalele de raportare specifice 
menționate la alineatele (1) și (2) este 
transmisă imediat, fără a fi modificată, 
membrilor specializați ai personalului
autorității competente, utilizând canalele de 
comunicare specifice.

3. Autoritățile competente se asigură 
că o raportare primită prin alte mijloace 
decât prin canalele de raportare specifice 
menționate la alineatele (1) și (2) este 
transmisă imediat, fără a fi modificată, 
membrilor specializați ai personalului 
autorității competente, utilizând canalele de 
comunicare specifice.

4. Statele membre instituie proceduri 
prin care se asigură că, în cazul în care o 
raportare este adresată inițial unei persoane 
care nu a fost desemnată ca fiind 
responsabilă de tratarea raportărilor, 
persoana respectivă se abține de la 
divulgarea oricăror informații prin care 
persoana care efectuează raportarea sau 
persoana vizată ar putea fi identificate.

4. Statele membre instituie proceduri 
prin care se asigură că, în cazul în care o 
raportare este adresată inițial unei persoane 
care nu a fost desemnată ca fiind 
responsabilă de tratarea raportărilor, 
persoana respectivă se abține de la 
divulgarea oricăror informații prin care 
persoana care efectuează raportarea sau 
persoana vizată ar putea fi identificate.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 Articolul 8

Membrii specializați ai personalului Membrii specializați ai personalului

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de membri 
ai personalului specializați în tratarea 
raportărilor. Membrilor specializați ai 
personalului li se oferă o formare specifică 
în scopul tratării raportărilor.

1. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de membri 
ai personalului specializați în tratarea 
raportărilor. Membrilor specializați ai 
personalului li se oferă o formare specifică 
și periodică în scopul tratării raportărilor.

2. Membrii specializați ai personalului 2. Membrii specializați ai personalului 
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exercită următoarele funcții: exercită următoarele funcții:

a) oferă oricărei persoane interesate 
informații privind procedurile de raportare;

a) oferă oricărei persoane interesate 
informații privind procedurile de raportare
și protecția la care are dreptul;

b) primesc raportările și adoptă măsuri 
subsecvente;

b) primesc raportările și adoptă măsuri 
subsecvente;

c) țin legătura cu persoana care 
efectuează raportarea în scopul informării 
acesteia cu privire la evoluția și la 
rezultatul investigației.

c) țin legătura cu persoana care 
efectuează raportarea sau cu intermediarul 
în scopul informării acestora cu privire la 
evoluția și la rezultatul investigației.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 9

Procedurile aplicabile raportării externe Procedurile aplicabile raportării externe

1. Procedurile aplicabile raportării 
externe prevăd următoarele:

1. Procedurile aplicabile raportării 
externe prevăd următoarele:

a) modul în care autoritatea 
competentă îi poate solicita persoanei care 
efectuează raportarea să clarifice 
informațiile raportate sau să furnizeze 
informațiile suplimentare de care dispune;

a) modul în care autoritatea 
competentă îi poate solicita persoanei care 
efectuează raportarea sau intermediarului 
să clarifice informațiile raportate sau să 
furnizeze informațiile suplimentare de care 
dispune;

aa) modul în care persoana care 
efectuează raportarea poate solicita să 
clarifice informațiile raportate sau să 
comunice informații suplimentare;

b) un interval de timp rezonabil, care 
să nu depășească trei luni sau șase luni, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, precum și tipul și
conținutul acestui feedback;

b) un interval de timp rezonabil, care 
să nu depășească două luni sau patru luni, 
în cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru a oferi persoanei care efectuează 
raportarea actualizări cu privire la stadiul 
curent și viitor al raportării, precum și o 
descriere a formei și a conținutului
acestui feedback;

c) regimul de confidențialitate 
aplicabil raportărilor, inclusiv o descriere 
detaliată a circumstanțelor în care datele 
confidențiale ale persoanei care efectuează 

c) măsurile de confidențialitate 
aplicabile raportărilor, inclusiv o descriere 
detaliată a circumstanțelor în care datele 
confidențiale ale persoanei care efectuează 
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raportarea pot fi divulgate. raportarea pot fi divulgate. Atunci când 
trebuie să fie divulgate informații de 
identificare, persoanele care raportează și 
intermediarii trebuie să fie înștiințați cu 
suficient timp înainte și eventual trebuie 
să le fie puse la dispoziție măsuri de 
protecție suplimentare.

2. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) include cazurile 
excepționale în care confidențialitatea 
datelor cu caracter personal ar putea să nu 
fie asigurată, inclusiv cazurile în care 
divulgarea datelor este o obligație necesară 
și proporțională impusă de dreptul Uniunii 
sau de dreptul național în contextul 
investigațiilor sau al procedurilor judiciare 
ulterioare ori pentru a proteja libertățile 
altor persoane, și anume dreptul la apărare 
al persoanei vizate, făcând, în fiecare caz, 
obiectul unor garanții adecvate prevăzute 
de dreptul Uniunii sau de dreptul național.

2. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) include cazurile 
excepționale în care confidențialitatea 
datelor cu caracter personal ar putea să nu 
fie asigurată, inclusiv cazurile în care 
divulgarea datelor este o obligație necesară 
și proporțională impusă de dreptul Uniunii 
sau de dreptul național în contextul 
investigațiilor sau al procedurilor judiciare 
ulterioare ori pentru a proteja libertățile 
altor persoane, și anume dreptul la apărare 
al persoanei vizate, făcând, în fiecare caz, 
obiectul unor garanții adecvate prevăzute 
de dreptul Uniunii sau de dreptul național.

3. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) trebuie să fie scrisă 
într-un limbaj clar și ușor de înțeles și să 
fie ușor accesibilă pentru persoanele care 
efectuează raportarea.

3. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) trebuie să fie scrisă 
într-un limbaj clar și ușor de înțeles și să 
fie ușor accesibilă pentru persoanele care 
efectuează raportarea și pentru 
intermediari.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) condițiile în care persoanele care 
efectuează raportarea pot beneficia de 
protecție în temeiul prezentei directive;

a) cadrul existent în care persoanele 
care efectuează raportarea sau 
intermediarii pot beneficia de protecție în 
temeiul prezentei directive;

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera b – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

i) numerele de telefon, precizându-se 
dacă, atunci când se utilizează aceste linii 
telefonice, conversațiile sunt înregistrate 
sau nu;

i) numerele de telefon, precizându-se 
dacă, atunci când se utilizează aceste linii 
telefonice, conversațiile sunt înregistrate 
sau nu și care sunt parametrii de 
anonimat;

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente confirmă 
fără întârziere primirea raportărilor scrise 
la adresa poștală sau electronică indicată de 
persoana care efectuează raportarea, cu 
excepția cazului în care persoana care 
efectuează raportarea solicită în mod 
explicit contrariul sau autoritatea 
competentă consideră, în mod rezonabil, că 
trimiterea unei confirmări de primire a unei 
raportări scrise ar periclita protecția 
identității persoanei care efectuează 
raportarea.

2. Autoritățile competente confirmă 
fără întârziere primirea raportărilor scrise 
la adresa poștală sau electronică indicată de 
persoana care efectuează raportarea sau de 
intermediari, cu excepția cazului în care 
aceștia solicită în mod explicit contrariul 
sau autoritatea competentă consideră, în 
mod rezonabil, că trimiterea unei 
confirmări de primire a unei raportări 
scrise ar periclita protecția identității 
persoanei care efectuează raportarea sau a 
intermediarilor.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile sunt înregistrate, autoritatea 
competentă are dreptul, sub rezerva 
consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea, de a documenta 
raportarea orală în unul dintre următoarele 
moduri:

În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile sunt înregistrate, autoritatea 
competentă are dreptul, sub rezerva 
consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea sau al 
intermediarului, de a documenta 
raportarea orală în unul dintre următoarele 
moduri:
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Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de transcrierea convorbirii prin 
semnarea acesteia.

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea sau 
intermediarului posibilitatea de a verifica, 
de a rectifica și de a-și exprima acordul 
față de transcrierea convorbirii prin 
semnarea acesteia.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile nu sunt înregistrate, 
autoritatea competentă are dreptul de a 
documenta raportarea orală sub forma unui 
proces-verbal exact al convorbirii, întocmit 
de membrii specializați ai personalului. 
Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de procesul-verbal prin 
semnarea acestuia.

4. În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile nu sunt înregistrate, 
autoritatea competentă are dreptul de a 
documenta raportarea orală sub forma unui 
proces-verbal exact al convorbirii, întocmit 
de membrii specializați ai personalului. 
Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea sau 
intermediarului posibilitatea de a verifica, 
de a rectifica și de a-și exprima acordul 
față de procesul-verbal prin semnarea 
acestuia.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o persoană solicită o 
întâlnire cu membrii specializați ai 
personalului autorității competente în 
materie de raportare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) litera (c), 

În cazul în care o persoană solicită o 
întâlnire cu membrii specializați ai 
personalului autorității competente în 
materie de raportare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) litera (c), 
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autoritățile competente se asigură că, sub 
rezerva consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea, se păstrează o 
evidență completă și exactă a întâlnirii într-
o formă durabilă și accesibilă. Autoritatea 
competentă are dreptul de a documenta 
evidența întâlnirii în unul dintre 
următoarele moduri:

autoritățile competente se asigură că, sub 
rezerva consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea sau al 
intermediarului, se păstrează o evidență 
completă și exactă a întâlnirii într-o formă 
durabilă și accesibilă. Autoritatea 
competentă are dreptul de a documenta 
evidența întâlnirii în unul dintre 
următoarele moduri:

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de procesul-verbal al întâlnirii
prin semnarea acestuia.

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea și 
intermediarilor posibilitatea de a verifica, 
de a rectifica și de a-și exprima acordul 
față de procesul-verbal prin semnarea 
acestuia.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 Articolul 13

Condițiile pentru protecția persoanelor care 
efectuează raportarea

Cadrul pentru protecția persoanelor care 
efectuează raportarea și a intermediarilor

1. O persoană care efectuează 
raportarea beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive dacă aceasta are 
motive întemeiate să creadă că informațiile 
raportate erau adevărate la momentul 
raportării și că respectivele informații intră 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

O persoană care efectuează raportarea sau 
un intermediar beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive dacă aceasta are 
motive întemeiate să creadă că informațiile 
raportate sau divulgate erau adevărate la 
momentul raportării sau al divulgării și că 
respectivele informații intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive.

2. O persoană care raportează extern 
beneficiază de protecție în temeiul 
prezentei directive dacă este îndeplinită 
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una dintre următoarele condiții:

a) aceasta a raportat mai întâi intern, 
dar nu au fost luate măsuri 
corespunzătoare ca răspuns la raportarea 
respectivă în termenul rezonabil prevăzut 
la articolul 5;

b) persoana care efectuează 
raportarea nu a avut la dispoziție canale 
interne de raportare sau nu se putea 
aștepta în mod rezonabil ca aceasta să fie 
la curent cu disponibilitatea unor astfel de 
canale;

c) utilizarea canalelor interne de 
raportare nu era obligatorie pentru 
persoana care a efectuat raportarea, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

d) prin prisma obiectului raportării, 
nu se putea aștepta în mod rezonabil ca 
persoana respectivă să utilizeze canalele 
interne de raportare;

e) persoana a avut motive întemeiate 
să creadă că utilizarea canalelor interne 
de raportare ar putea compromite 
eficacitatea acțiunilor de investigație ale 
autorităților competente;

f) persoana avea dreptul să raporteze 
direct unei autorități competente în 
temeiul dreptului Uniunii, prin 
intermediul canalelor externe de 
raportare.

3. O persoană care efectuează 
raportări către organismele, oficiile sau 
agențiile relevante ale Uniunii cu privire 
la încălcări care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive beneficiază 
de protecție, astfel cum se prevede în 
prezenta directivă, în aceleași condiții ca o 
persoană care raportează extern, în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
alineatul (2).

4. O persoană care divulgă 
informații cu privire la încălcări care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive în cazul în 
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care:

a) aceasta a raportat mai întâi intern 
și/sau extern, în conformitate cu 
capitolele II și III și cu alineatul (2) din 
prezentul articol, însă nu au fost luate 
măsuri corespunzătoare ca răspuns la 
raportarea prezentată în intervalul de 
timp menționat la articolul 6 alineatul (2) 
litera (b) și la articolul 9 alineatul (1) 
litera (b) sau

b) nu se putea aștepta în mod 
rezonabil ca persoana respectivă să 
utilizeze canalele interne și/sau externe de 
raportare din cauza unui pericol iminent 
sau evident la adresa interesului public 
sau din cauza circumstanțelor speciale ale 
cazului ori în situația în care există un 
risc de daune ireversibile.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 Articolul 14

Interdicția represaliilor împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea

Interdicția represaliilor împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea și a 

intermediarilor

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice orice formă de 
represalii, directe sau indirecte, împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea și 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 13, inclusiv, în special, represalii
sub formă de:

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a interzice orice acțiune de 
amenințare, tentată sau efectuată, care ar 
putea submina exercitarea drepturilor 
protejate de prezenta directivă. Aceasta 
include, dar nu se limitează la măsuri de
represalii, cum ar fi:

-a) hărțuirea, violența fizică și 
verbală, inclusiv constrângerea, 
intimidarea sau ostracizarea;

a) suspendare, șomaj tehnic, 
concediere sau măsuri echivalente;

a) suspendare, șomaj tehnic, 
concediere sau măsuri echivalente;

b) retrogradare sau blocare a b) retrogradare sau blocare a 
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promovării; promovării;

c) transfer de atribuții, schimbări ale 
localizării locului de muncă, reducere a 
salariilor, schimbări ale programului de 
lucru;

c) transfer de atribuții, schimbări ale 
localizării locului de muncă, reducere a 
salariilor, schimbări ale programului de 
lucru;

d) blocare a formării; d) blocare a formării;

e) evaluare negativă a performanței 
sau recomandare negativă pentru 
activitatea profesională desfășurată;

e) evaluare negativă a performanței 
sau recomandare negativă pentru 
activitatea profesională desfășurată;

f) aplicare sau administrare a oricărei 
măsuri disciplinare, mustrări sau a vreunei 
alte sancțiuni, inclusiv a unei sancțiuni 
financiare;

f) aplicare sau administrare a oricărei 
măsuri disciplinare, mustrări sau a vreunei 
alte sancțiuni, inclusiv a unei sancțiuni 
financiare;

g) constrângere, intimidare, hărțuire 
sau ostracizare la locul de muncă;

h) discriminare, dezavantaj sau 
tratament inechitabil;

h) discriminare, dezavantaj sau
tratament inechitabil;

i) refuz de a transforma un contract de 
muncă pe o perioadă determinată într-un 
contract de muncă pe durată nedeterminată;

i) refuz de a transforma un stagiu sau 
un contract de muncă pe o perioadă 
determinată într-un contract de muncă pe 
durată nedeterminată;

j) refuz de a reînnoi un contract de 
muncă pe o perioadă determinată sau 
reziliere anticipată a unui astfel de 
contract;

j) refuz de a reînnoi un contract de 
muncă pe o perioadă determinată ori un 
contract de muncă voluntară sau reziliere 
anticipată a unui astfel de contract;

k) prejudicii, inclusiv la adresa 
reputației persoanei în cauză, sau pierderi 
financiare, inclusiv sub forma pierderii 
oportunităților de afaceri și a pierderii de 
venituri;

k) prejudicii, inclusiv la adresa 
reputației persoanei în cauză, sau pierderi 
financiare, inclusiv sub forma pierderii 
oportunităților de afaceri și a pierderii de 
venituri;

l) includere pe lista neagră pe baza 
unui acord sectorial sau la nivel de 
industrie formal sau informal, care 
presupune că persoana în cauză nu își va 
găsi, în viitor, un loc de muncă în 
respectivul sector sau industrie;

l) includere pe lista neagră pe baza 
unui acord sectorial sau la nivel de 
industrie formal sau informal, care 
presupune că persoana în cauză nu își va 
găsi, în viitor, un loc de muncă în 
respectivul sector sau industrie;

m) reziliere anticipată sau anulare a 
unui contract pentru bunuri sau servicii;

m) reziliere anticipată sau anulare a 
unui contract pentru bunuri sau servicii;

n) anulare a unei licențe sau a unui 
permis.

n) anulare a unei licențe sau a unui 
permis.
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Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 Articolul 15

Măsuri pentru protecția împotriva 
represaliilor a persoanelor care efectuează 

raportarea

Măsuri pentru protecția împotriva 
represaliilor a persoanelor care efectuează 

raportarea și a intermediarilor

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura protecția 
împotriva represaliilor a persoanelor care 
efectuează raportarea și care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 13. Astfel 
de măsuri includ, în special, măsurile 
prevăzute la alineatele (2)-(8).

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura protecția 
împotriva represaliilor a persoanelor care 
efectuează raportarea și a intermediarilor, 
conform cadrului prevăzut la articolul 13. 
Astfel de măsuri includ, în special, 
măsurile prevăzute la alineatele (2)-(8).

2. Publicul larg trebuie să aibă acces 
ușor și gratuit la informații și consiliere 
cuprinzătoare și independente referitoare la 
procedurile și la măsurile reparatorii 
disponibile privind protecția împotriva 
represaliilor.

2. Publicul larg trebuie să aibă acces 
ușor și gratuit la informații și consiliere 
cuprinzătoare și independente referitoare la 
procedurile și la măsurile reparatorii 
disponibile privind protecția împotriva 
represaliilor.

3. Persoanele care efectuează 
raportarea trebuie să aibă acces la asistență 
efectivă din partea autorităților competente 
în fața oricărei autorități relevante 
implicate în protejarea lor împotriva 
represaliilor, inclusiv, în cazurile prevăzute 
de dreptul național, prin certificarea 
faptului că aceste persoane pot beneficia de 
protecție în temeiul prezentei directive.

3. Persoanele care efectuează 
raportarea și intermediarii trebuie să aibă 
acces la asistență efectivă din partea 
autorităților competente în fața oricărei 
autorități relevante implicate în protejarea 
lor împotriva represaliilor, inclusiv, în 
cazurile prevăzute de dreptul național, prin 
certificarea faptului că aceste persoane pot 
beneficia de protecție în temeiul prezentei 
directive.

4. Nu se consideră că persoanele care 
raportează extern către autoritățile 
competente sau care divulgă informații în 
conformitate cu prezenta directivă au 
încălcat vreo restricție privind divulgarea 
de informații impusă prin contract sau prin 
orice act cu putere de lege sau act 
administrativ și nu au niciun fel de 
răspundere privind divulgarea respectivă.

4. Nu se consideră că persoanele care 
raportează extern către autoritățile 
competente sau care divulgă informații în 
conformitate cu prezenta directivă au 
încălcat vreo restricție privind divulgarea 
de informații impusă prin contract sau prin 
orice act cu putere de lege sau act 
administrativ și nu au niciun fel de 
răspundere privind divulgarea respectivă.

5. În cadrul unei proceduri judiciare 
referitoare la un prejudiciu suferit de 
persoana care efectuează raportarea și cu 

5. În cadrul unei proceduri judiciare 
referitoare la un prejudiciu suferit de 
persoana care efectuează raportarea sau de 
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condiția ca respectiva persoană să 
prezinte motive întemeiate pentru a se 
considera că prejudiciul a fost o măsură 
de retorsiune luată ca urmare a raportării 
sau a divulgării de informații, persoana 
care a luat măsura de retorsiune trebuie să 
facă dovada că prejudiciul nu a fost o 
consecință a raportării, ci s-a bazat exclusiv 
pe motive justificate în mod corespunzător.

intermediari, persoana care a luat măsura 
de retorsiune trebuie să facă dovada că 
prejudiciul nu a fost o consecință a 
raportării sau a dezvăluirii publice, ci s-a 
bazat exclusiv pe motive justificate în mod 
corespunzător.

6. Persoanele care efectuează 
raportarea trebuie să aibă acces la măsuri 
de remediere împotriva represaliilor, după 
caz, inclusiv la măsuri provizorii în 
așteptarea soluționării procedurii judiciare, 
în conformitate cu cadrul național.

6. Persoanele care efectuează 
raportarea și intermediarii trebuie să aibă 
acces la măsuri de remediere împotriva 
represaliilor, după caz, inclusiv la măsuri 
provizorii în așteptarea soluționării 
procedurii judiciare, în conformitate cu 
cadrul național.

7. Pe lângă exonerarea de la măsurile, 
procedurile și măsurile reparatorii 
prevăzute în Directiva (UE) 2016/943, în 
cadrul procedurilor judiciare, inclusiv în 
ceea ce privește defăimarea, încălcarea 
drepturilor de autor, încălcarea secretului 
profesional sau cererile de compensare în 
temeiul dreptului privat, public sau colectiv 
al muncii, persoanele care efectuează 
raportarea trebuie să aibă dreptul de a 
invoca faptul că au efectuat o raportare sau 
o divulgare de informații în conformitate 
cu prezenta directivă pentru a solicita 
respingerea acțiunii.

7. Pe lângă exonerarea de la măsurile, 
procedurile și măsurile reparatorii 
prevăzute în Directiva (UE) 2016/943, în 
cadrul procedurilor judiciare, inclusiv în 
ceea ce privește defăimarea, încălcarea 
drepturilor de autor, încălcarea secretului 
profesional sau cererile de compensare în
temeiul dreptului privat, public sau colectiv 
al muncii, persoanele care efectuează 
raportarea trebuie să aibă dreptul de a 
invoca faptul că au efectuat o raportare sau 
o divulgare de informații în conformitate 
cu prezenta directivă pentru a solicita 
respingerea acțiunii.

8. Pe lângă furnizarea de asistență 
juridică persoanelor care efectuează 
raportarea în cadrul procedurilor penale și 
civile transfrontaliere, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/1919 și cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului1a și în conformitate cu dreptul 
național, statele membre pot prevedea 
măsuri suplimentare de asistență juridică și 
financiară și măsuri de sprijinire a 
persoanelor respective în cadrul 
procedurilor judiciare.

8. Pe lângă furnizarea de asistență 
juridică persoanelor care efectuează 
raportarea în cadrul procedurilor penale și 
civile transfrontaliere, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/1919 și cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului1a și în conformitate cu dreptul 
național, statele membre pot prevedea 
măsuri suplimentare de asistență juridică și 
financiară și măsuri de sprijinire a 
persoanelor respective în cadrul 
procedurilor judiciare. 

__________________ __________________

1a Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind anumite aspecte ale medierii în 
materie civilă și comercială (JO L 136, 

1a Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind anumite aspecte ale medierii în 
materie civilă și comercială (JO L 136, 
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24.5.2008, p. 3). 24.5.2008, p. 3).

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care identitatea 
persoanelor vizate nu este cunoscută 
publicului larg, autoritățile competente se 
asigură că identitatea acestora este 
protejată atât timp cât ancheta se află în 
curs.

2. În cazul în care identitatea 
persoanelor vizate nu este cunoscută 
publicului larg, autoritățile competente se 
asigură că identitatea acestora este 
protejată atât timp cât ancheta se află în 
curs, dar în niciun caz după deschiderea 
procesului penal.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17

Sancțiuni Sancțiuni

1. Statele membre prevăd sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive 
aplicabile persoanelor fizice sau juridice 
care:

Statele membre prevăd sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive aplicabile 
persoanelor fizice sau juridice care:

a) împiedică sau încearcă să împiedice 
raportarea;

a) împiedică sau încearcă să împiedice 
raportarea;

b) iau măsuri de retorsiune împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea;

b) iau măsuri de retorsiune împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea sau a 
intermediarilor;

c) introduc acțiuni vexatorii împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea;

c) introduc acțiuni vexatorii împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea sau 
a intermediarilor;

d) încalcă obligația de a menține 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanelor care efectuează raportarea.

d) încalcă obligația de a menține 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanelor care efectuează raportarea sau 
a intermediarilor.

2. Statele membre aplică sancțiuni 
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eficace, proporționale și disuasive 
persoanelor care fac raportări sau 
divulgări răuvoitoare sau abuzive, 
inclusiv măsuri de compensare pentru 
persoanele care au suferit prejudicii ca 
urmare a unor raportări sau divulgări 
răuvoitoare ori abuzive.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) numărul constatat de măsuri de 
retorsiune împotriva persoanelor care 
efectuează raportări;

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Aceste raportări sunt făcute 
publice și sunt ușor accesibile.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea A – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Procedurile pentru achizițiile legate 
de contractele pentru furnizarea de bunuri 
în domeniul apărării și de contractele de 
prestări de servicii în domeniul apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale și de orice alt contract sau serviciu 
astfel cum sunt reglementate de legislația 
Uniunii:

1. Procedurile pentru achizițiile legate 
de contractele pentru furnizarea de bunuri 
în domeniul apărării și de contractele de 
prestări de servicii în domeniul apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale și de orice alt contract sau serviciu 
astfel cum sunt reglementate de legislația 
Uniunii, inclusiv:
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Amendamentul 69

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea A – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Revizuirea procedurilor este 
reglementată de:

2. Revizuirea procedurilor este 
reglementată, în special, de:

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea B – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme care stabilesc un cadru de 
reglementare și de supraveghere și 
protecția consumatorilor și a investitorilor 
în piețele serviciilor financiare și de capital 
din Uniune, în servicii bancare, de credit, 
de asigurări și reasigurări, în pensii 
ocupaționale sau personale, în valori 
mobiliare, în fonduri de investiții, plăți și 
consultanță și în serviciile enumerate în 
anexa I la Directiva 2013/36/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la 
activitatea instituțiilor de credit și 
supravegherea prudențială a instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții, de 
modificare a Directivei 2002/87/CE și de 
abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 
2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338), 
astfel cum sunt reglementate de:

Norme care stabilesc un cadru de 
reglementare și de supraveghere și 
protecția consumatorilor și a investitorilor 
în piețele serviciilor financiare și de capital 
din Uniune, în servicii bancare, de credit, 
de asigurări și reasigurări, în pensii 
ocupaționale sau personale, în valori 
mobiliare, în fonduri de investiții, plăți și 
consultanță și în serviciile enumerate în 
anexa I la Directiva 2013/36/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la 
activitatea instituțiilor de credit și 
supravegherea prudențială a instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții, de 
modificare a Directivei 2002/87/CE și de 
abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 
2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338), 
astfel cum sunt reglementate în special de:

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea C – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cerințe generale privind siguranța 
produselor introduse pe piața Uniunii, 
astfel cum sunt definite și reglementate de:

1. Cerințe generale privind siguranța 
produselor introduse pe piața Uniunii, 
astfel cum sunt definite și reglementate, de 
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exemplu, de:

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea C – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comercializarea și utilizarea 
produselor sensibile și periculoase, astfel 
cum sunt reglementate de:

2. Comercializarea și utilizarea 
produselor sensibile și periculoase, astfel 
cum sunt reglementate, de exemplu, de:

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea D – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cerințe de siguranță în sectorul 
feroviar, astfel cum sunt reglementate de 
Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 11 mai 2016 
privind siguranța feroviară, (JO L 138, 
26.5.2016, p. 102).

1. Cerințe de siguranță în sectorul 
feroviar, astfel cum sunt reglementate, în 
special, de Directiva (UE) 2016/798 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 mai 2016 privind siguranța 
feroviară, (JO L 138, 26.5.2016, p. 102).

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea D – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cerințe de siguranță în sectorul 
aviației, astfel cum sunt reglementate de 
Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 privind investigarea 
și prevenirea accidentelor și incidentelor 
survenite în aviația civilă și de abrogare a 
Directivei 94/56/CE (JO L 295, 
12.11.2010, p. 35).

2. Cerințe de siguranță în sectorul 
aviației, astfel cum sunt reglementate, în 
special, de Regulamentul (UE) nr. 
996/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 
investigarea și prevenirea accidentelor și 
incidentelor survenite în aviația civilă și de 
abrogare a Directivei 94/56/CE (JO L 295, 
12.11.2010, p. 35).

Amendamentul 75
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Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea D – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cerințe de siguranță în sectorul 
rutier, astfel cum sunt reglementate de:

3. Cerințe de siguranță în sectorul 
rutier, astfel cum sunt reglementate, de 
exemplu, de:

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea D – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cerințe de siguranță în sectorul 
maritim, astfel cum sunt reglementate de:

4. Cerințe de siguranță în sectorul 
maritim, astfel cum sunt reglementate, în 
special, de:

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Orice infracțiune împotriva 
protecției mediului, astfel cum este 
reglementată de Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind protecția 
mediului prin intermediul dreptului penal 
(JO L 328, 6.12.2008, p. 28) sau orice 
comportament ilegal care încalcă legislația 
prevăzută în anexele la Directiva 
2008/99/CE;

(i) Orice infracțiune împotriva 
protecției mediului, astfel cum este 
reglementată, de exemplu, de Directiva 
2008/99/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 
protecția mediului prin intermediul 
dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 
28) sau orice comportament ilegal care 
încalcă legislația prevăzută în anexele la 
Directiva 2008/99/CE;

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea F – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme privind securitatea nucleară, astfel Norme privind securitatea nucleară, astfel 
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cum sunt reglementate de: cum sunt reglementate, de exemplu, de:

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea G – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Legislația Uniunii privind 
alimentele și hrana pentru animale care are 
la bază principiile generale și cerințele 
stabilite în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, 
p. 1).

1. Legislația Uniunii privind 
alimentele și hrana pentru animale care are 
la bază principiile generale și cerințele 
stabilite, în special, în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, 
p. 1).

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea G – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sănătatea animalelor astfel cum 
este reglementată de Regulamentul (UE) 
2016/429 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor și de 
modificare și de abrogare a anumitor acte 
din domeniul sănătății animalelor („Legea 
privind sănătatea animală”) (JO L 84, 
31.3.2016, p. 1).

2. Sănătatea animalelor astfel cum 
este reglementată, în special, de 
Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 martie 2016 privind bolile 
transmisibile ale animalelor și de 
modificare și de abrogare a anumitor acte 
din domeniul sănătății animalelor („Legea 
privind sănătatea animală”) (JO L 84, 
31.3.2016, p. 1).

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea G – punctul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Protecția bunăstării animalelor, 
astfel cum este reglementată de:

4. Protecția bunăstării animalelor, 
astfel cum este reglementată, de exemplu,
de:

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsuri prin care se instituie 
standarde ridicate de calitate și de siguranță 
a organelor și substanțelor de origine 
umană, astfel cum sunt reglementate de:

1. Măsuri prin care se instituie 
standarde ridicate de calitate și de siguranță 
a organelor și substanțelor de origine 
umană, astfel cum sunt reglementate, de 
exemplu, de:

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsuri prin care se instituie 
standarde înalte de calitate și de siguranță 
pentru medicamente și dispozitive de uz 
medical, astfel cum sunt reglementate de:

2. Măsuri prin care se instituie 
standarde înalte de calitate și de siguranță 
pentru medicamente și dispozitive de uz 
medical, astfel cum sunt reglementate, de 
exemplu, de:

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Amenințările grave transfrontaliere 
pentru sănătate, astfel cum sunt 
reglementate de Decizia nr. 1082/2013/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate și de 
abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 

3. Amenințările grave transfrontaliere 
pentru sănătate, astfel cum sunt 
reglementate, în special, de Decizia nr. 
1082/2013/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 22 octombrie 2013 
privind amenințările transfrontaliere grave 
pentru sănătate și de abrogare a Deciziei 
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293, 5.11.2013, p. 1). nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 
1).

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Drepturile pacienților, astfel cum 
sunt reglementate de Directiva 2011/24/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 martie 2011 privind aplicarea 
drepturilor pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere (JO L 88, 
4.4.2011, p. 45).

4. Drepturile pacienților, astfel cum 
sunt reglementate, în special, de Directiva 
2011/24/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 9 martie 2011 privind 
aplicarea drepturilor pacienților în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere (JO L 
88, 4.4.2011, p. 45).

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Fabricarea, prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun și a produselor conexe 
astfel cum sunt reglementate de Directiva 
2014/40/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
în ceea ce privește fabricarea, prezentarea 
și vânzarea produselor din tutun și a 
produselor conexe și de abrogare a 
Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 
29.4.2014, p. 1).

5. Fabricarea, prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun și a produselor conexe
astfel cum sunt reglementate, în special, de 
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative ale statelor 
membre în ceea ce privește fabricarea, 
prezentarea și vânzarea produselor din 
tutun și a produselor conexe și de abrogare 
a Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 
29.4.2014, p. 1).

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea I – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile consumatorilor și protecția Drepturile consumatorilor și protecția 
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consumatorilor, astfel cum sunt 
reglementate de:

consumatorilor, astfel cum sunt 
reglementate, de exemplu, de:

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Anexa I – partea II – secțiunea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca. Protejarea intereselor financiare 
ale Uniunii:

(i) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1023/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 octombrie 2013 de 
modificare a Statutului funcționarilor 
Uniunii Europene și a Regimului 
aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii 
Europene.
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