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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διάφορα πρόσφατα σκάνδαλα που σχετίζονται με την παραβίαση της νομοθεσίας, ιδίως 
στους τομείς των οικονομικών, αλλά και του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, του 
σεβασμού των ζώων, κατέστη δυνατόν να αποκαλυφθούν χάρη στους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος σε όλο τον κόσμο. Συχνά μάλιστα, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
αποφάσισαν να ενεργήσουν, όχι για τους ίδιους αλλά χάριν του δημοσίου συμφέροντος, 
αναλαμβάνοντας μεγάλο κίνδυνο και χωρίς να έχουν καμία προστασία. Όμως αυτό που 
βλέπουμε είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
απειλούνται, διώκονται, συλλαμβάνονται, οδηγούνται στη δικαιοσύνη ή και καταδικάζονται, 
μεταξύ άλλων και στην Ευρώπη. 

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις αδυναμίες που έχουν τα κράτη δικαίου μας. Και οι 
αδυναμίες και τα κενά αυτά θα πρέπει να καλυφθούν φιλόδοξα και υπεύθυνα, με τη θέσπιση 
ενός πλαισίου για την αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προστασία αυτή προσλαμβάνει ακόμη πιο επείγοντα χαρακτήρα, αν ληφθεί υπόψη ότι η 
οδηγία για το εμπορικό απόρρητο έχει περιορίσει την ικανότητα των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος να ενεργούν, να ομιλούν και να αμύνονται, ενώ επιπλέον τους καθιστά και 
περισσότερο αδύναμους, όπως και τους δημοσιογράφους, εκθέτοντάς τους σε μεγαλύτερη 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.  

Η ελευθερία της ενημέρωσης είναι ζωτικής σημασίας στη δημοκρατία. Η απαιτητική 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος συνεπάγεται και την πρόοδο προς μία 
επίσης πιο απαιτητική δημοκρατία. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία των προτάσεών μου.

Το κείμενο που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί αναμφισβήτητη πρόοδο, 
δεδομένου ότι καλύπτει ένα κενό. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η πρόταση αυτή αξίζει να ενισχυθεί σε διάφορα 
σημεία.

Ως εκ τούτου, προτείνω να βελτιωθεί η πρόταση ενισχύοντας τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις 
που προβλέπονται από το πλαίσιο προστασίας που τίθεται σε εφαρμογή:

Δημιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος  
Προτείνω τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος (ΥΠΜΔΣ). Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει απευθείας πρόσβαση στους 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και με τον τρόπο αυτό θα προστεθεί στις άλλες 
προτεινόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες καταγγελίας. 

Η ΥΠΜΔΣ είναι ανεξάρτητη, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αμεροληψίας και 
εμπιστευτικότητας και είναι προσβάσιμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι αρμόδια για την 
απευθείας παραλαβή των καταγγελιών, την παρακολούθηση του συνόλου αυτών των 
καταγγελιών μέσω της διενέργειας ερευνών, καθώς και για την παραπομπή, ενδεχομένως, 
των υποθέσεων σε αρμόδια αρχή για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων (ΔΕΕ, OLAF, εθνικές 
εισαγγελίες, ευρωπαϊκή εισαγγελία...).
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Όπως και οι εθνικές αρχές, έτσι και η ΥΠΜΔΣ έχει καθήκοντα ενημέρωσης, παροχής 
συμβουλών και στήριξης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Ισότιμη πρόσβαση σε διάφορους διαύλους υποβολής καταγγελίας  
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, για τους (δυνητικούς) μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ισότιμη 
πρόσβαση, χωρίς σειρά ούτε ιεραρχία και χωρίς καμία ιδιαίτερη προϋπόθεση εκτός από το να 
εμπίπτει η καταγγελία στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, στο σύνολο των διαύλων 
υποβολής καταγγελίας (εσωτερικής, ή εξωτερικής μέσω εθνικού διαύλου ή του ευρωπαϊκού 
διαύλου ΥΠΜΔΣ).  

Δικαίωμα καταγγελίας και αποκάλυψης  
Κάθε πρόσωπο που έχει με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα επαγγελματική σχέση, υπό τη 
διασταλτική έννοια του όρου, πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει σε αρμόδια αρχή 
πληροφορίες σχετικές με μια παράβαση, βεβαιωμένη ή εικαζόμενη, την οποία διέπραξε ο 
φορέας αυτός, οι οποίες αφορούν πράξεις αθέμιτες ή πράξεις θεμιτές που όμως αντίκεινται 
στο δημόσιο ή γενικό συμφέρον. Σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι 
ασκήσει το δικαίωμά τους για υποβολή καταγγελίας, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος 
πρέπει πάντοτε να απολαύουν του δικαιώματος αποκάλυψης.

Μια άνευ όρων προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος  
Από τη στιγμή που ένα πρόσωπο κάνει χρήση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, πρέπει 
να απολαύει, άνευ όρων, της προστασίας που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, ήτοι της 
αναγνώρισης του καθεστώτος του ως μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, της προστασίας από 
αντίποινα κατά τη διάρκεια και μετά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και της πρόσβασης 
σε συμβουλές και νομική υποστήριξη, εάν το επιθυμεί. Η προστασία αυτή είναι άνευ όρων, 
ισχύει ακόμη και αν οι πληροφορίες αποδειχθούν τελικά ανακριβείς, και δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί παρά μόνον εφόσον υπάρξουν επαρκείς αποδείξεις της κακής πίστης του 
μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και της κακόβουλης πρόθεσής του.

Διευρυμένο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής
Σκόπιμο είναι να μην περιοριστεί το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Το σύνολο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών συνιστά, καθ’ εαυτό, δημόσιο 
συμφέρον που χρήζει προστασίας.

Μια διαδικασία καταγγελίας που εγγυάται τα δικαιώματα των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος
Θα πρέπει να βελτιωθούν οι όροι και οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής καταγγελίας, 
προκειμένου να προστατεύονται στο έπακρο οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

Αποτελεσματικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υποχρεούνται να διασφαλίζουν, μετά την καταγγελία και τη 
διεξαγωγή των ερευνών, την επιβολή αποτελεσματικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων, 
παραπέμποντας ενδεχομένως στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Τα πρόσωπα που εργάζονται 
σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε 
επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι 
συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν 
απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις
καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά 
στην αποκάλυψη και την πρόληψη 
παραβάσεων του δικαίου και στη 
διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. 
Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων ή οι 
χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες 
αποθαρρύνουν τους δυνητικούς μάρτυρες 
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των ανησυχιών ή των υπονοιών τους. δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά 
των ανησυχιών ή των υπονοιών τους. Τους 
φόβους αυτούς τροφοδοτούν σε μεγάλο 
βαθμό τα πολυάριθμα πρόσφατα 
παραδείγματα μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος που υπέστησαν αντίποινα. 
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης για 
τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, 
προκειμένου να καταγγέλλουν τις 
διαπιστούμενες ή εικαζόμενες 
παραβάσεις του δικαίου και τις δράσεις ή 
δραστηριότητες που απειλούν το δημόσιο 
συμφέρον.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε ορισμένους τομείς πολιτικής, οι 
παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί 
να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, 
υπό την έννοια ότι εγκυμονούν 
σημαντικούς κινδύνους για την κοινωνική 
ευημερία. Εφόσον διαπιστώνονται 
αδυναμίες επιβολής του νόμου στους εν 

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

λόγω τομείς, και εφόσον οι μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος βρίσκονται σε 
πλεονεκτική θέση να αποκαλύπτουν 
παραβάσεις, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί 
η επιβολή του νόμου με διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι 
αντιποίνων και να εξασφαλιστεί η ύπαρξη 
αποτελεσματικών διαύλων αναφοράς.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Ομοίως, τα ελάχιστα κοινά 
πρότυπα που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική και άνευ όρων προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος θα 
πρέπει να ισχύουν για όλες τις πράξεις και 
τους τομείς πολιτικής της Ένωσης, που εκ 
της φύσεώς τους εξυπηρετούν το δημόσιο 
και γενικό συμφέρον.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητη 
για την ενίσχυση της επιβολής του 
ενωσιακού δικαίου στον τομέα των 
δημόσιων συμβάσεων. Πέρα από την 
ανάγκη πρόληψης και εντοπισμού της 
απάτης και της διαφθοράς στο πλαίσιο της 

(6) Η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος είναι απαραίτητη 
για την ενίσχυση της επιβολής του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως στον τομέα του 
σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των δημόσιων συμβάσεων, 
της ασφάλειας των προϊόντων και των 
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εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των συμβάσεων 
προμηθειών, είναι απαραίτητο να 
αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής επιβολή των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από 
τις εθνικές αρχές και ορισμένες 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κατά την 
αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών. Οι 
παραβάσεις των εν λόγω κανόνων συχνά 
προκαλούν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό, αυξάνουν το κόστος της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, θίγουν 
τα συμφέροντα επενδυτών και των 
μετόχων και, γενικότερα, περιορίζουν την 
ελκυστικότητα των επενδύσεων και 
διαμορφώνουν άνισους όρους 
ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις 
ανά την Ευρώπη επηρεάζοντας, συνεπώς, 
την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

μεταφορών, των περιβαλλοντικών 
προτύπων, écocides, της δημόσιας υγείας, 
των υγειονομικών κινδύνων και της 
προστασίας των καταναλωτών, της 
ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, της υγείας, της προστασίας 
και της καλής διαβίωσης των ζώων, της 
πυρηνικής ασφάλειας και της προστασίας 
από την ακτινοβολία, της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, της ελευθερίας του Τύπου, 
του δικαίου του ανταγωνισμού, των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
φορολογίας, της προστασίας των 
ευπαθών και ευάλωτων προσώπων, 
καθώς και της πρόληψης, του εντοπισμού 
και της καταπολέμησης της απάτης, της 
διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και κάθε 
άλλης παράνομης δραστηριότητας στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των συμβάσεων 
προμηθειών. Είναι απαραίτητο να 
αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής επιβολή των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από 
τις εθνικές αρχές και ορισμένες 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κατά την 
αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών. Οι 
παραβάσεις των εν λόγω κανόνων συχνά 
προκαλούν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό, αυξάνουν το κόστος της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, θίγουν 
τα συμφέροντα επενδυτών και των 
μετόχων και, γενικότερα, περιορίζουν την 
ελκυστικότητα των επενδύσεων και 
διαμορφώνουν άνισους όρους 
ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις 
ανά την Ευρώπη επηρεάζοντας, συνεπώς, 
την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(9) Η σπουδαιότητα της προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποτροπή παραβάσεων των ενωσιακών 
κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των 
μεταφορών που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έχει ήδη 
αναγνωριστεί σε τομεακές ενωσιακές 
πράξεις σχετικά με την ασφάλεια της 
αεροπορίας38 και την ασφάλεια των 
θαλάσσιων μεταφορών39, οι οποίες 
προβλέπουν ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα 
για την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, καθώς και 
ειδικούς διαύλους καταγγελίας. Οι εν λόγω 
πράξεις περιλαμβάνουν επίσης την 
προστασία έναντι αντιποίνων για τους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν δικό τους 
ακούσιο σφάλμα (η αποκαλούμενη 
«νοοτροπία δικαίου»). Είναι αναγκαία η 
συμπλήρωση των υφιστάμενων στοιχείων 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος στους δύο αυτούς τομείς, 
καθώς επίσης η παροχή της εν λόγω 
προστασίας, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή 
των προτύπων ασφάλειας για άλλους 
τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε για τις οδικές 
και σιδηροδρομικές μεταφορές.

(9) Η σπουδαιότητα της προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποτροπή παραβάσεων των ενωσιακών 
κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των 
μεταφορών που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έχει ήδη 
αναγνωριστεί σε τομεακές ενωσιακές 
πράξεις σχετικά με την ασφάλεια της 
αεροπορίας38 και την ασφάλεια των 
θαλάσσιων μεταφορών39, οι οποίες 
προβλέπουν ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα 
για την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, καθώς και 
ειδικούς διαύλους καταγγελίας. Οι εν λόγω 
πράξεις περιλαμβάνουν επίσης την 
προστασία έναντι αντιποίνων για τους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν δικό τους 
ακούσιο σφάλμα (η αποκαλούμενη 
«νοοτροπία δικαίου»). Είναι αναγκαία η 
συμπλήρωση των υφιστάμενων στοιχείων 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος στους δύο αυτούς τομείς, 
καθώς επίσης η παροχή της εν λόγω 
προστασίας, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή 
των προτύπων ασφάλειας για άλλους 
τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε για τις 
ειδικές μεταφορές, την εσωτερική 
ναυσιπλοΐα, τις οδικές και τις
σιδηροδρομικές μεταφορές.

_________________ _________________

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
την αναφορά, ανάλυση και 
παρακολούθηση περιστατικών στην 
πολιτική αεροπορία (ΕΕ L 122, σ. 18).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
την αναφορά, ανάλυση και 
παρακολούθηση περιστατικών στην 
πολιτική αεροπορία (ΕΕ L 122, σ. 18).

39 Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με 
ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους 
σημαίας για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις και την εφαρμογή της 
σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (ΕΕ L 329, 
σ. 1), οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον 
έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα 

39 Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με 
ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους 
σημαίας για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις και την εφαρμογή της 
σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (ΕΕ L 329, 
σ. 1), οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον 
έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα 
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(ΕΕ L 131, σ. 57). (ΕΕ L 131, σ. 57).

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

__________________ __________________

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

41 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 

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

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Παρόμοιο σκεπτικό καθιστά 
αναγκαία τη θέσπιση της προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στη 
βάση των υφιστάμενων διατάξεων, ώστε 
να αποτρέπονται οι παραβάσεις των 
κανόνων της ΕΕ στον τομέα της τροφικής 
αλυσίδας, και συγκεκριμένα στον τομέα 
της ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και 
καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι 
διαφορετικοί ενωσιακοί κανόνες που έχουν 
αναπτυχθεί στους εν λόγω τομείς είναι 
στενά συνυφασμένοι μεταξύ τους. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/200242

καθορίζει τις γενικές αρχές και απαιτήσεις 
στις οποίες βασίζονται όλα τα ενωσιακά 
και εθνικά μέτρα που σχετίζονται με τα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και 
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ασφάλεια 
των τροφίμων με σκοπό να διασφαλίσει 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 
των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα, 
καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Ο εν λόγω 
κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι 
οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων δεν 
πρέπει να αποθαρρύνουν τη συνεργασία 
των υπαλλήλων τους και άλλων με τις 
αρμόδιες αρχές, όταν η συνεργασία αυτή 
μπορεί να αποτρέψει, να περιορίσει ή να 
εξαλείψει έναν κίνδυνο από τρόφιμα. Ο 
νομοθέτης της Ένωσης ακολουθεί 
παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά τον 
«νόμο για την υγεία των ζώων» στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για την 
καθιέρωση κανόνων για την πρόληψη και 
τον έλεγχο των νόσων των ζώων που είναι 

(11) Παρόμοιο σκεπτικό καθιστά 
αναγκαία τη θέσπιση της προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στη 
βάση των υφιστάμενων διατάξεων, ώστε 
να αποτρέπονται οι παραβάσεις των 
κανόνων της ΕΕ στον τομέα της τροφικής 
αλυσίδας, και συγκεκριμένα στον τομέα 
της ασφάλειας των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, καθώς και της υγείας, της 
προστασίας και της καλής μεταχείρισης 
των ζώων. Οι διαφορετικοί ενωσιακοί 
κανόνες που έχουν αναπτυχθεί στους εν 
λόγω τομείς είναι στενά συνυφασμένοι 
μεταξύ τους. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
178/200242 καθορίζει τις γενικές αρχές και 
απαιτήσεις στις οποίες βασίζονται όλα τα 
ενωσιακά και εθνικά μέτρα που 
σχετίζονται με τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, και επικεντρώνεται ιδιαίτερα 
στην ασφάλεια των τροφίμων με σκοπό να 
διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας και των 
συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση 
με τα τρόφιμα, καθώς και την 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Ο εν λόγω κανονισμός 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων τροφίμων δεν πρέπει να 
αποθαρρύνουν τη συνεργασία των 
υπαλλήλων τους και άλλων με τις αρμόδιες 
αρχές, όταν η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αποτρέψει, να περιορίσει ή να εξαλείψει 
έναν κίνδυνο από τρόφιμα. Ο νομοθέτης 
της Ένωσης ακολουθεί παρόμοια 
προσέγγιση όσον αφορά τον «νόμο για την 
υγεία των ζώων» στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/429 για την καθιέρωση κανόνων για 
την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων 
των ζώων που είναι μεταδοτικές σε 
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μεταδοτικές σε ανθρώπους ή σε ζώα43. ανθρώπους ή σε ζώα43. Η οδηγία 98/58/ΕΚ 
του Συμβουλίου43a και η οδηγία 
2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43β, 
καθώς και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
1/2005 του Συμβουλίου43γ και ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου43δ θεσπίζουν κανόνες για την 
προστασία και την καλή μεταχείριση των 
ζώων κτηνοτροφίας, κατά τη μεταφορά, 
κατά τη στιγμή της θανάτωσης, και όταν 
χρησιμοποιούνται για πειράματα με ζώα. 

__________________ __________________

42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31, σ. 1).

42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31, σ. 1).

43 ΕΕ L 84, σ. 1. 43 ΕΕ L 84, σ. 1.

43α Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Ιουλίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των ζώων στα εκτροφεία (ΕΕ 
L 221 της 8.8.1998, σ. 23).

43β Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας 
των ζώων που χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 
20.10.2010, σ. 33).

43γ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του 
Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες 
και για την τροποποίηση των οδηγιών 
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 
003 της 5.1.2005, σ. 1).

43δ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, 
για την προστασία των ζώων κατά τη 
θανάτωσή τους (ΕΕ L 303 της 
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18.11.2009, σ. 1).

Τροπολογία 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(14) Η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελεί έναν ακόμη τομέα 
στον οποίο οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση για να αποκαλύπτουν παραβάσεις του 
ενωσιακού δικαίου δυνάμενες να βλάψουν 
σοβαρά το δημόσιο συμφέρον. Παρόμοιο 
είναι το σκεπτικό που ισχύει για 
παραβάσεις της οδηγίας σχετικά με την 
ασφάλεια συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών45, η οποία εισάγει την 
κοινοποίηση συμβάντων 
(περιλαμβανομένων επίσης συμβάντων 
που δεν θέτουν σε κίνδυνο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα) και απαιτήσεις 
ασφάλειας για φορείς που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολλούς τομείς (λ.χ. 
ενέργεια, τουρισμός, υγεία, μεταφορές, 
τράπεζες, κατασκευαστικός τομέας κλπ.) 
για παρόχους καίριων ψηφιακών 
υπηρεσιών (λ.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους) και για παρόχους βασικών 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως 
ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό 
αέριο. Η υποβολή καταγγελιών από 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στον 
συγκεκριμένο τομέα είναι πολύτιμη ιδίως 
για την πρόληψη συμβάντων ασφαλείας τα 
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
βασικές οικονομικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες και ευρέως 
χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες. 
Συμβάλλει στη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών 
ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ευημερία της 
κοινωνίας.

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

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

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η προστασία θα πρέπει να 
παρέχεται στα πρόσωπα που εργάζονται 
σε οντότητες που βρίσκονται εντός της 
Ένωσης, αλλά και στα πρόσωπα που 
εργάζονται σε ευρωπαϊκές οντότητες που 
βρίσκονται εκτός της επικράτειας της 
Ένωσης. Η προστασία αυτή θα πρέπει να 
εφαρμόζεται επίσης στους υπαλλήλους, 
το λοιπό προσωπικό και τους 
ασκούμενους των θεσμικών και λοιπών 
οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της 
Ένωσης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό 
και την πρόληψη παραβάσεων του 
ενωσιακού δικαίου είναι σημαντικό οι 
συναφείς πληροφορίες να φτάνουν 
γρήγορα σε όσους βρίσκονται κοντά στην 
πηγή του προβλήματος και είναι 
περισσότερο σε θέση να το διερευνήσουν 
και διαθέτουν εξουσίες για την 
αντιμετώπισή του, ενδεχομένως. Για τον 
σκοπό αυτό, απαιτείται οι νομικές 
οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα να θεσπίσουν τις δέουσες 
εσωτερικές διαδικασίες για την παραλαβή 

(37) Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό 
και την πρόληψη παραβάσεων του 
ενωσιακού δικαίου μπορεί να είναι 
χρήσιμο οι συναφείς πληροφορίες να 
φτάνουν γρήγορα σε όσους βρίσκονται 
κοντά στην πηγή του προβλήματος και 
είναι περισσότερο σε θέση να το 
διερευνήσουν και διαθέτουν εξουσίες για 
την αντιμετώπισή του, ενδεχομένως. Για 
τον σκοπό αυτό, απαιτείται οι νομικές 
οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα να θεσπίσουν τις δέουσες 
εσωτερικές διαδικασίες για την παραλαβή 
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και την παρακολούθηση καταγγελιών. και την παρακολούθηση καταγγελιών.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η απαλλαγή των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση 
καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων 
καταγγελίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για τις εν 
λόγω επιχειρήσεις θα συνεχίσει να ισχύει η 
υποχρεωτική καθιέρωση εσωτερικών 
διαύλων καταγγελίας, σύμφωνα με τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις που προβλέπει το 
κεκτημένο της Ένωσης για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(39) Η απαλλαγή των μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων από την υποχρέωση 
καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων 
καταγγελίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στους 
τομείς που αφορούν τη φροντίδα των 
ατόμων που πάσχουν από βαριά 
αναπηρία και/ή βρίσκονται σε ευάλωτη ή 
εύθραυστη κατάσταση, λόγω της ηλικίας 
τους ή της σωματικής ή διανοητικής 
τους ανεπάρκειας. Για τις εν λόγω 
επιχειρήσεις θα συνεχίσει να ισχύει η 
υποχρεωτική καθιέρωση εσωτερικών 
διαύλων καταγγελίας, σύμφωνα με τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις που προβλέπει το 
κεκτημένο της Ένωσης για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, 
στην περίπτωση των ιδιωτικών νομικών 
οντοτήτων που δεν προβλέπουν 
εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας, οι 
καταγγέλλοντες θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν απευθείας καταγγελία στις
αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να 
απολαμβάνουν την προστασία έναντι 
αντιποίνων που παρέχει η παρούσα οδηγία.

(40) Σε όλες τις περιπτώσεις, οι 
καταγγέλλοντες θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν απευθείας εξωτερική
καταγγελία στην εθνική αρχή 
(αποκαλούμενη εφεξής «αρμόδιες 
αρχές»), καθώς και να κάνουν χρήση του 
δικαιώματός τους να προβούν σε 
αποκαλύψεις, και θα πρέπει να 
απολαμβάνουν την προστασία έναντι 
αντιποίνων που παρέχει η παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Οι εσωτερικές διαδικασίες 
καταγγελίας θα πρέπει να επιτρέπουν σε 
ιδιωτικές νομικές οντότητες να 
παραλαμβάνουν και να διερευνούν υπό 
πλήρη εμπιστευτικότητα καταγγελίες από 
εργαζομένους της οντότητας και των 
θυγατρικών και των συνδεόμενων 
εταιρειών της (όμιλος), αλλά και, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, από 
αντιπροσώπους και προμηθευτές του 
ομίλου και από οποιοδήποτε πρόσωπο 
αποκτά πληροφορίες μέσω των 
εργασιακών δραστηριοτήτων του στο 
πλαίσιο της οντότητας και του ομίλου.

(44) Οι εσωτερικές διαδικασίες 
καταγγελίας θα πρέπει να επιτρέπουν σε 
ιδιωτικές και δημόσιες νομικές οντότητες 
να παραλαμβάνουν και να διερευνούν υπό 
πλήρη εμπιστευτικότητα καταγγελίες από 
εργαζομένους της οντότητας και των 
θυγατρικών και των συνδεόμενων 
εταιρειών της (όμιλος), αλλά και, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, από 
αντιπροσώπους και προμηθευτές του 
ομίλου και από οποιοδήποτε πρόσωπο 
αποκτά πληροφορίες μέσω των 
εργασιακών δραστηριοτήτων του στο 
πλαίσιο της οντότητας και του ομίλου, και, 
όπου είναι δυνατόν, υπό συνθήκες που 
συνεπάγονται τις ελάχιστες δυνατές 
διοικητικές διαδικασίες και χωρίς 
άσκοπα χρονοβόρες συνεντεύξεις κατά τη 
συλλογή των καταγγελιών.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Στο πλαίσιο της εσωτερικής 
καταγγελίας, η ποιότητα και η διαφάνεια 
των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη 
διαδικασία παρακολούθησης της 
καταγγελίας είναι μείζονος σημασίας για 
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην 
αποτελεσματικότητα του συνολικού 
συστήματος προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος και περιορίζει την 
πιθανότητα περαιτέρω περιττών 
καταγγελιών ή δημοσιοποιήσεων. Ο 
καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται 

(46) Στο πλαίσιο της εσωτερικής 
καταγγελίας, η ποιότητα και η διαφάνεια 
των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη 
διαδικασία παρακολούθησης της 
καταγγελίας είναι μείζονος σημασίας για 
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην 
αποτελεσματικότητα του συνολικού 
συστήματος προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος και περιορίζει την 
πιθανότητα περαιτέρω περιττών 
καταγγελιών ή δημοσιοποιήσεων. Ο 
καταγγέλλων θα πρέπει να ενημερώνεται 
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εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται ή 
λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της καταγγελίας (για 
παράδειγμα, αρχειοθέτηση της υπόθεσης 
λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών 
στοιχείων ή για άλλους λόγους, κίνηση 
εσωτερικής διερεύνησης και πιθανόν τα 
πορίσματα αυτής και/ή μέτρα που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος, παραπομπή σε αρμόδια αρχή 
για περαιτέρω έρευνα) εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές δεν θίγουν τη 
διερεύνηση ή την έρευνα ή δεν θίγουν τα 
δικαιώματα του καταγγελλομένου. Το εν 
λόγω εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες 
συνολικά. Όταν δεν έχει ακόμη 
αποφασιστεί το κατάλληλο μέτρο 
παρακολούθησης, ο καταγγέλλων θα 
πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, καθώς 
και για κάθε περαιτέρω ανάδραση που 
μπορεί να αναμένει.

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται ή 
λαμβάνονται στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της καταγγελίας (για 
παράδειγμα, αρχειοθέτηση της υπόθεσης 
λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών 
στοιχείων ή για άλλους λόγους, κίνηση 
εσωτερικής διερεύνησης και πιθανόν τα 
πορίσματα αυτής και/ή μέτρα που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος, παραπομπή σε αρμόδια αρχή 
για περαιτέρω έρευνα) εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές δεν θίγουν τη 
διερεύνηση ή την έρευνα ή δεν θίγουν τα 
δικαιώματα του καταγγελλομένου. Το εν 
λόγω εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες 
συνολικά. Όταν δεν έχει ακόμη 
αποφασιστεί το κατάλληλο μέτρο 
παρακολούθησης, ο καταγγέλλων θα 
πρέπει να ενημερώνεται σχετικά, καθώς 
και για κάθε περαιτέρω ανάδραση που 
μπορεί να αναμένει. Ο καταγγέλλων θα 
πρέπει να ενημερώνεται για την πορεία 
της έρευνας και να μπορεί να λάβει 
τουλάχιστον μία φορά το σχέδιο έκθεσης, 
προκειμένου να το αναθεωρήσει, να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις του και, 
ενδεχομένως, να το διορθώσει, χωρίς 
ωστόσο να είναι υποχρεωμένος να το 
πράξει. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει 
να ενσωματώνονται και να λαμβάνονται 
υπόψη στη συνέχεια που δίδεται στην 
έρευνα. Ο καταγγέλλων θα πρέπει να 
ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της 
έρευνας και θα πρέπει να μπορεί να 
αναθεωρήσει και να υποβάλει 
παρατηρήσεις όσον αφορά την τελική 
έκθεση της έρευνας. Οι παρατηρήσεις 
αυτές θα πρέπει στη συνέχεια να 
περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Τα πρόσωπα που σκέφτονται να 
καταγγείλουν παραβάσεις του ενωσιακού 
δικαίου θα πρέπει να μπορούν να λάβουν 
συνειδητή απόφαση σχετικά με το αν, το 
πώς και το πότε θα υποβάλουν την 
καταγγελία τους. Οι ιδιωτικές και δημόσιες 
οντότητες που έχουν καθιερώσει 
εσωτερικές διαδικασίες καταγγελίας πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εν λόγω διαδικασίες, καθώς και με τις 
διαδικασίες για εξωτερική υποβολή 
καταγγελίας σε οικείες αρμόδιες αρχές. Οι 
εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι 
κατανοητές και εύκολα προσβάσιμες, 
μεταξύ άλλων και στον βαθμό που είναι 
εφικτό, και σε άτομα πέραν των 
εργαζομένων τα οποία έρχονται σε επαφή 
με την οντότητα μέσω των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, όπως είναι οι 
πάροχοι υπηρεσιών, οι διανομείς, οι 
προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί 
εταίροι. Για παράδειγμα, τέτοιες 
πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται 
σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο απ’ όλους 
τους προαναφερθέντες, και στον ιστότοπο 
της οντότητας, ενώ μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνονται σε μαθήματα και 
κατάρτιση σχετικά με τη δεοντολογία και 
την ακεραιότητα.

(47) Τα πρόσωπα που σκέφτονται να 
καταγγείλουν παραβάσεις του ενωσιακού 
δικαίου θα πρέπει να μπορούν να λάβουν 
συνειδητή απόφαση σχετικά με το αν, το 
πώς και το πότε θα υποβάλουν την 
καταγγελία τους. Προς τον σκοπό αυτό, 
θα πρέπει να μπορούν να απευθύνονται 
και να ζητούν συμβουλές από την εθνική 
αρχή που αποτελεί ένα πρώτο σημείο 
ενημέρωσης και επαφής. Θα πρέπει 
επίσης να μπορούν να συμβουλεύονται 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος. Οι ιδιωτικές και δημόσιες 
οντότητες που έχουν καθιερώσει 
εσωτερικές διαδικασίες καταγγελίας πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εν λόγω διαδικασίες, καθώς και με τις 
διαδικασίες για εξωτερική υποβολή 
καταγγελίας σε οικείες αρμόδιες αρχές. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται για τους μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος, και ειδικότερα 
σχετικά με το δικαίωμά τους να 
προβαίνουν σε αποκαλύψεις το οποίο 
εγγυάται η παρούσα οδηγία, καθώς και με 
τη δυνατότητά τους να απευθύνονται στο 
πλαίσιο αυτό σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, ειδικά όσων παρέχουν 
στρατηγικές και νομικές συμβουλές στους 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Οι εν 
λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι 
κατανοητές και εύκολα προσβάσιμες, 
μεταξύ άλλων και στον βαθμό που είναι 
εφικτό, και σε άτομα πέραν των 
εργαζομένων τα οποία έρχονται σε επαφή 
με την οντότητα μέσω των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, όπως είναι οι 
πάροχοι υπηρεσιών, οι διανομείς, οι 
προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί 
εταίροι. Για παράδειγμα, τέτοιες 
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πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται 
σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο απ’ όλους 
τους προαναφερθέντες, και στον ιστότοπο 
της οντότητας, ενώ μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνονται σε μαθήματα και 
κατάρτιση σχετικά με τη δεοντολογία και 
την ακεραιότητα.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η τακτική επανεξέταση των 
διαδικασιών των αρμόδιων αρχών και η 
μεταξύ τους ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
θα πρέπει να εγγυάται ότι οι εν λόγω 
διαδικασίες είναι επαρκείς και, συνεπώς, 
εξυπηρετούν τον σκοπό τους.

(59) Η τακτική επανεξέταση των 
διαδικασιών των αρμόδιων αρχών και η 
μεταξύ τους ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, θα πρέπει να εγγυάται ότι οι εν 
λόγω διαδικασίες είναι επαρκείς και, 
συνεπώς, εξυπηρετούν τον σκοπό τους.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Κατά κανόνα, οι καταγγέλλοντες 
θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιούν τους 
εσωτερικούς διαύλους που έχουν στη 
διάθεσή τους και να υποβάλλουν 
καταγγελία στον εργοδότη τους. Ωστόσο, 
δεν αποκλείεται να μην υπάρχουν 
εσωτερικοί δίαυλοι (στην περίπτωση 
οντοτήτων που δεν υπάγονται στην 
υποχρέωση καθιέρωσης τέτοιων διαύλων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας ή του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου) ή η χρήση 
τους να μην είναι υποχρεωτική (που 
μπορεί να ισχύει για άτομα που δεν 
βρίσκονται σε σχέση εργασίας) ή οι 
δίαυλοι να χρησιμοποιήθηκαν αλλά να 
μην λειτούργησαν σωστά (λόγου χάρη, η 

διαγράφεται
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καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε με 
επιμέλεια ή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν αναλήφθηκε δράση 
για την αντιμετώπιση της παράβασης του 
δικαίου παρ’ όλο που τα αποτελέσματα 
της έρευνας ήταν θετικά).

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(65) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε 
μορφής αντιποίνων, άμεσων ή έμμεσων, εκ 
μέρους του εργοδότη τους ή του 
πελάτη/αποδέκτη των υπηρεσιών τους και 
προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς ή 
ενεργούν για λογαριασμό τους, 
περιλαμβανομένων συνεργατών και 
διευθυντών στον ίδιο οργανισμό ή σε 
άλλους οργανισμούς με τους οποίους 
βρίσκεται σε επαφή ο καταγγέλλων στο 
πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων 
του. Θα πρέπει να παρέχεται προστασία 
έναντι αντιποίνων κατά του ίδιου του 
καταγγέλλοντος, αλλά και κατά της 
νομικής οντότητας την οποία εκπροσωπεί, 
όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών, ένταξη 
σε μαύρη λίστα ή μποϋκοτάζ επιχείρησης.
Η προστασία έναντι αντιποίνων θα 
πρέπει επίσης να χορηγείται σε φυσικά 
πρόσωπα που συνδέονται στενά με τον 
καταγγέλλοντα, ανεξάρτητα από τη φύση 
των δραστηριοτήτων και από το αν 
αμείβονται ή όχι. Στα έμμεσα αντίποινα 
περιλαμβάνονται επίσης ενέργειες σε 
βάρος συγγενών του καταγγέλλοντος, που 
επίσης έχουν εργασιακή σχέση με τον 
εργοδότη του ή τον πελάτη/αποδέκτη 
υπηρεσιών του, και εκπροσώπων 
προσώπων που παρείχαν στήριξη στον 
καταγγέλλοντα.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος που δεν είναι βέβαιοι για τον 
τρόπο καταγγελίας ή για το κατά πόσον 
τελικά θα προστατευθούν ενδέχεται να 
αποθαρρυνθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι παρέχονται οι 
σχετικές πληροφορίες με εύχρηστο τρόπο 
και εύκολη πρόσβαση για το ευρύ κοινό. 
Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
εξατομικευμένες, αμερόληπτες και 
εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά, λόγου 
χάρη, με το κατά πόσον οι σχετικές 
πληροφορίες καλύπτονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με 
το ποιοι δίαυλοι καταγγελίας θα είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιηθούν και ποιες 
εναλλακτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες 
σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν 
καλύπτονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες (καθοδήγηση). Η πρόσβαση σε 
τέτοιου είδους συμβουλές μπορεί να 
συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι 
καταγγελίες υποβάλλονται μέσω των 
κατάλληλων διαύλων με υπευθυνότητα και 
ότι παραβάσεις και οι αξιόποινες πράξεις 
εντοπίζονται εγκαίρως και, ενδεχομένως, 
αποτρέπονται.

(67) Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος που δεν είναι βέβαιοι για τον 
τρόπο καταγγελίας ή για το κατά πόσον 
τελικά θα προστατευθούν ενδέχεται να 
αποθαρρυνθούν από το να υποβάλουν 
καταγγελία ή από το να κάνουν χρήση του 
δικαιώματός τους για δημοσιοποίηση. Ως 
εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να βρίσκονται στη διάθεση των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, ως 
πρώτο σημείο επαφής και πληροφόρησής 
τους, προκειμένου να τους παρέχουν όλες 
τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δικαιώματά τους και με τις διαδικασίες 
καταγγελίας που έχουν στη διάθεσή τους, 
και να τους συμβουλεύσουν και 
καθοδηγήσουν ως προς τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθηθούν. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες με 
εύχρηστο τρόπο και εύκολη πρόσβαση για 
το ευρύ κοινό. Θα πρέπει να παρέχονται 
δωρεάν εξατομικευμένες, αμερόληπτες και 
εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά, λόγου 
χάρη, με το κατά πόσον οι σχετικές 
πληροφορίες καλύπτονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με 
το ποιοι δίαυλοι καταγγελίας θα είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιηθούν και ποιες 
εναλλακτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες 
σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν 
καλύπτονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες (καθοδήγηση). Η πρόσβαση σε 
τέτοιου είδους συμβουλές μπορεί να 
συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι 
καταγγελίες υποβάλλονται μέσω των 
κατάλληλων διαύλων με υπευθυνότητα και 
ότι παραβάσεις και οι αξιόποινες πράξεις 
εντοπίζονται εγκαίρως και, ενδεχομένως, 
αποτρέπονται. Επιπλέον των αρμόδιων 
αρχών, οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
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πολιτών που δραστηριοποιούνται στο 
ζήτημα της προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, ιδίως στο πλαίσιο 
των στρατηγικών και νομικών 
συμβουλών που παρέχονται σε αυτούς, ή 
στο πλαίσιο της παρακολούθησης της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να αποτελούν επίσης ένα σημείο 
επαφής των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, προκειμένου να τους 
παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με τα δικαιώματά τους και με τις 
διαδικασίες καταγγελίας που έχουν στη 
διάθεσή τους, προκειμένου να τους 
ανακατευθύνουν στην αρμόδια αρχή, να 
τους παρέχουν συμβουλές και να τους 
καθοδηγούν σε σχέση με τις διαδικασίες 
που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Σε ορισμένα εθνικά πλαίσια και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες 
που υφίστανται αντίποινα μπορούν να 
επωφεληθούν από πιστοποίηση του 
γεγονότος ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
των εφαρμοστέων κανόνων. Παρά τις 
δυνατότητες αυτές, θα πρέπει να έχουν 
πραγματική πρόσβαση σε δικαστικό 
έλεγχο, με τον οποίο εναπόκειται στο 
δικαστήριο να αποφανθεί, βάσει όλων των 
ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, 
κατά πόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των 
εφαρμοστέων κανόνων.

(68) Σε ορισμένα εθνικά πλαίσια και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες 
που υφίστανται αντίποινα μπορούν να 
επωφεληθούν από πιστοποίηση του 
γεγονότος ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
των εφαρμοστέων κανόνων. Παρά τις 
δυνατότητες αυτές, θα πρέπει να έχουν 
πραγματική πρόσβαση σε δικαστικό 
έλεγχο, με τον οποίο εναπόκειται στο 
δικαστήριο να αποφανθεί, βάσει όλων των 
ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, 
κατά πόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των 
εφαρμοστέων κανόνων.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 80
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Η παρούσα οδηγία εισάγει 
ελάχιστα πρότυπα και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να 
εισάγουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες 
διατάξεις για τους καταγγέλλοντες, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατάξεις 
δεν έρχονται σε σύγκρουση με μέτρα για 
την προστασία των καταγγελλομένων.

(80) Η παρούσα οδηγία εισάγει 
ελάχιστα πρότυπα και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν την εξουσία και να 
ενθαρρύνονται να εισάγουν ή να 
διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους 
καταγγέλλοντες, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι εν λόγω διατάξεις δεν έρχονται σε 
σύγκρουση με μέτρα για την προστασία 
των καταγγελλομένων.

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με σκοπό την κατοχύρωση και
ενίσχυση της επιβολής του δικαίου και των 
πολιτικών της Ένωσης, η παρούσα οδηγία 
καθορίζει ελάχιστα κοινά πρότυπα για την 
προστασία των προσώπων που 
καταγγέλλουν τις παράνομες 
δραστηριότητες, κατάχρηση δικαίου, ή τις 
δραστηριότητες που αντίκεινται στους 
στόχους του δικαίου της Ένωσης, ιδίως 
στους ακόλουθους τομείς: 

α) παραβάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των πράξεων της Ένωσης 
που ορίζονται στο παράτημα (Μέρος I και 
Μέρος II) και αναφέρονται στους 
ακόλουθους τομείς:

α) παραβάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των πράξεων της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνες που ορίζονται 
στο παράρτημα (Μέρος I και Μέρος II) και 
αναφέρονται στους ακόλουθους τομείς:

i) δημόσιες συμβάσεις· i) δημόσιες συμβάσεις·

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

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

ii α) κοινωνικά πρότυπα, υγεία και 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας·

iii) ασφάλεια των προϊόντων· iii) ασφάλεια των διατροφικών και μη 
διατροφικών προϊόντων·

iv) ασφάλεια των μεταφορών· iv) ασφάλεια των μεταφορών·
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v) προστασία του περιβάλλοντος· v) προστασία του περιβάλλοντος, 
βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση 
αποβλήτων, θαλάσσια και ατμοσφαιρική 
ρύπανση, ηχορρύπανση, προστασία και 
διαχείριση των υδάτων και του εδάφους, 
προστασία του φυσικού κόσμου και της 
βιοποικιλότητας, καθώς και 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και των εγκλημάτων εις βάρος άγριων 
ειδών·

vi) πυρηνική ασφάλεια· vi) πυρηνική ασφάλεια·

vii) ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση 
των ζώων·

vii) ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών·

vii α) προστασία, υγεία και καλή 
μεταχείριση των ζώων·

viii) δημόσια υγεία· viii) δημόσια υγεία·

ix) προστασία των καταναλωτών· ix) προστασία των καταναλωτών·

x) προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών.

x) προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών.

α β) ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, που κατοχυρώνονται από 
το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και από τη νομολογία που στηρίζεται στο 
εν λόγω άρθρο·

α γ) φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και 
φορολογική βελτιστοποίηση·

α δ) κοινωνικό, περιβαλλοντικό, 
οικονομικό και φορολογικό ντάμπινγκ·

α ε) οικολογικά πλήγματα·

β) παραβάσεις των άρθρων 101, 102, 
106, 107 και 108 της ΣΛΕΕ και 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του 
Συμβουλίου·

β) δίκαιο του ανταγωνισμού, ιδίως
παραβάσεις των άρθρων 101, 102, 106, 
106, 107 και 108 της ΣΛΕΕ και 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του 
Συμβουλίου·

γ) παραβάσεις που θίγουν τα
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 325 της ΣΛΕΕ και 

γ) οικονομικά συμφέροντα της 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 325 της 
ΣΛΕΕ και ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 
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τα ειδικότερα οριζόμενα ιδίως στην
οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 και στον
κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

(ΕΕ) 2017/1371 και τον κανονισμό (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013·

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

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

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

2. Όταν οι τομεακές πράξεις της 
Ένωσης που αναφέρονται στο μέρος 2 του 
παραρτήματος προβλέπουν ειδικούς 
κανόνες περί καταγγελίας παραβάσεων, 
εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται για όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με την προστασία των 
καταγγελλόντων τα οποία δεν ρυθμίζονται 
στις εν λόγω τομεακές πράξεις της Ένωσης 
και συμπληρώνουν τις ειδικές ρυθμίσεις 
που απαριθμούνται στο παράρτημα, εάν 
αυτές είναι πιο προστατευτικές για τους 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Η 
παρούσα παράγραφος αυτή εφαρμόζεται 
μόνο στις περιπτώσεις όπου η προστασία 
που προβλέπεται στις τομεακές πράξεις 
είναι μεγαλύτερη από εκείνη που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται 
υπό την εποπτεία και τις οδηγίες 
αναδόχων, υπεργολάβων και 
προμηθευτών.

δ) οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται 
υπό την εποπτεία και τις οδηγίες 
αναδόχων, υπεργολάβων και 
προμηθευτών, καθώς και παρόχων 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στους υπαλλήλους, το λοιπό προσωπικό 
και τους ασκούμενους στα θεσμικά 
όργανα, τους οργανισμούς και τις 
υπηρεσίες της Ένωσης.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στα πρόσωπα που ανταποκρίνονται στον 
ορισμό του άρθρου 1 όσον αφορά τις 
ιδιωτικές ή δημόσιες νομικές οντότητες 
που βρίσκονται στην επικράτεια της 
Ένωσης και τις ευρωπαϊκές ιδιωτικές ή 
δημόσιες νομικές οντότητες που 
βρίσκονται εκτός της επικράτειας της 
Ένωσης.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης στα πρόσωπα που ενεργούν ως 
ενδιάμεσοι μεταξύ του καταγγέλλοντος 
και του προσώπου που διαδίδει την 
καταγγελία.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «καταγγελία»: η παροχή 
πληροφοριών που σχετίζονται με 
παράβαση η οποία έχει διαπραχθεί ή είναι 
πιθανόν να διαπραχθεί στον οργανισμό 
στον οποίο εργάζεται ο καταγγέλλων ή σε 
άλλους οργανισμούς με τους οποίους είχε 
επαφή μέσω της εργασίας του·

5. «καταγγελία»: η παροχή 
πληροφοριών που σχετίζονται με 
παράβαση η οποία έχει διαπραχθεί ή είναι 
πιθανόν να διαπραχθεί και/ή σε 
περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου 
ή εν τη παρουσία κινδύνου 
ανεπανόρθωτης βλάβης είτε επί 
προσώπου είτε επί των αγαθών του, στον 
οργανισμό στον οποίο εργάζεται ο 
καταγγέλλων ή σε άλλους οργανισμούς με 
τους οποίους είχε επαφή·

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «καταγγέλλων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει 
πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, 
πληροφορίες τις οποίες απέκτησε στο 
πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων 
του·

9. «καταγγέλλων»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει 
πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, 
πληροφορίες τις οποίες απέκτησε·

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE623.622v02-00 28/100 AD\1162624EL.docx

EL

καταγγέλλοντα·

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών 
διαύλων και διαδικασιών καταγγελίας και 

μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών

Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών 
διαύλων και διαδικασιών καταγγελίας και 

μέτρων παρακολούθησης των καταγγελιών 
και προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
νομικές οντότητες στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα καθιερώνουν εσωτερικούς 
διαύλους και διαδικασίες καταγγελίας και 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με κοινωνικούς 
εταίρους, εάν κρίνεται σκόπιμο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
νομικές οντότητες στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα καθιερώνουν εσωτερικούς 
διαύλους και διαδικασίες καταγγελίας και 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με κοινωνικούς 
εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών. Μεριμνούν ώστε οι νομικές 
οντότητες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα να εφοδιάζουν τους εν 
λόγω διαύλους με κατάλληλα μέσα για 
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την καλή λειτουργία τους.

2. Οι εν λόγω δίαυλοι και διαδικασίες 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελιών από εργαζομένους της 
οντότητας. Μπορεί να παρέχουν τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από 
άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με 
την οντότητα στο πλαίσιο των εργασιακών 
τους δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) 
και δ), αλλά η χρήση εσωτερικών διαύλων 
καταγγελίας δεν είναι υποχρεωτική για 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων.

2. Οι εν λόγω δίαυλοι και διαδικασίες 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελιών από εργαζομένους της 
οντότητας. Μπορεί να παρέχουν τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από 
άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με 
την οντότητα στο πλαίσιο των εργασιακών 
τους δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) 
και δ).

3. Οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού 
τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι οι εξής:

3. Οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού 
τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
είναι οι εξής:

α) ιδιωτικές νομικές οντότητες με 50 ή 
περισσότερους εργαζομένους·

α) ιδιωτικές νομικές οντότητες με 50 ή 
περισσότερους εργαζομένους·

β) ιδιωτικές νομικές οντότητες με 
ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
ισολογισμό τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ·

β) ιδιωτικές νομικές οντότητες με 
ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
ισολογισμό του ομίλου τουλάχιστον 10 
εκατ. ευρώ·

γ) ιδιωτικές νομικές οντότητες 
ανεξαρτήτως μεγέθους που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή είναι 
ευάλωτες σε νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή σε 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι 
οποίες διέπονται από τις πράξεις της 
Ένωσης που αναφέρονται στο παράρτημα.

γ) ιδιωτικές νομικές οντότητες 
ανεξαρτήτως μεγέθους που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή είναι 
ευάλωτες σε νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, σε 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και σε 
τομείς που παρουσιάζουν υγειονομικούς 
κινδύνους, περιβαλλοντικούς κινδύνους ή 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οι οποίες 
διέπονται από τις πράξεις της Ένωσης που 
αναφέρονται στο παράρτημα·

γ α) ιδιωτικές και δημόσιες νομικές 
οντότητες, ανεξαρτήτως μεγέθους, που 
φιλοξενούν άτομα με σοβαρή αναπηρία 
και/ή ευάλωτη και εύθραυστη 
κατάσταση, λόγω της ηλικίας τους, της 
σωματικής ή διανοητικής τους 
ανεπάρκειας.

4. Κατόπιν δέουσας εκτίμησης 
κινδύνου, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η 
φύση των δραστηριοτήτων των οντοτήτων 
και το απορρέον επίπεδο κινδύνου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 

4. Κατόπιν δέουσας εκτίμησης 
κινδύνου, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η 
φύση των δραστηριοτήτων των οντοτήτων 
και το απορρέον επίπεδο κινδύνου, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
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μικρές ιδιωτικές νομικές οντότητες, όπως 
ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής, της 
6ης Μαΐου 200362, άλλες από εκείνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο
γ), να καθιερώσουν εσωτερικούς διαύλους 
καταγγελίας και διαδικασίες.

μικρές ιδιωτικές νομικές οντότητες, όπως 
ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής, της 
6ης Μαΐου 200362, άλλες από εκείνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία
γ) και γα), να καθιερώσουν εσωτερικούς 
διαύλους καταγγελίας και διαδικασίες.

5. Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται 
από κράτος μέλος σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 πρέπει να κοινοποιείται στην 
Επιτροπή, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση 
και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για 
την εκτίμηση κινδύνου. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί την απόφαση στα άλλα κράτη 
μέλη.

5. Κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται 
από κράτος μέλος σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 πρέπει να κοινοποιείται στην 
Επιτροπή, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση 
και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για 
την εκτίμηση κινδύνου. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί την απόφαση στα άλλα κράτη 
μέλη.

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

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

α) κρατική διοίκηση· α) κρατική διοίκηση·

β) περιφερειακή διοίκηση και 
υπηρεσίες·

β) περιφερειακή διοίκηση και 
υπηρεσίες·

γ) δήμοι άνω των 10 000 κατοίκων· γ) δήμοι άνω των 10 000 κατοίκων·

δ) άλλες νομικές οντότητες δημοσίου 
δικαίου.

δ) άλλες νομικές οντότητες δημοσίου 
δικαίου·

δ α) θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και 
οργανισμούς της Ένωσης·

__________________ __________________

62 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 
36.

62 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 
36.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Διαδικασίες εσωτερικής καταγγελίας και 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών

Διαδικασίες εσωτερικής καταγγελίας και 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών

1. Οι διαδικασίες καταγγελίας και τα 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών 

1. Οι διαδικασίες καταγγελίας και τα 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών 
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που αναφέρονται στο άρθρο 4 
περιλαμβάνουν τα εξής:

που αναφέρονται στο άρθρο 4 
περιλαμβάνουν τα εξής:

-α) τη δημοσίευση κάθε χρήσιμης 
πληροφορίας σχετικά με τις διαδικασίες 
καταγγελίας και παρακολούθησης των 
καταγγελιών·

α) διαύλους για την παραλαβή των 
καταγγελιών, οι οποίοι σχεδιάζονται, 
οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο 
που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος και 
εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού·

α) διαύλους για την παραλαβή των 
καταγγελιών, οι οποίοι σχεδιάζονται, 
οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο 
που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος και 
εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού·

β) τον ορισμό προσώπου ή υπηρεσίας 
αρμόδιων για την παρακολούθηση των 
καταγγελιών·

β) τον ορισμό προσώπου ή υπηρεσίας 
αρμόδιων για την παρακολούθηση των 
καταγγελιών·

γ) την επιμελή παρακολούθηση της 
καταγγελίας από το πρόσωπο ή την 
υπηρεσία που έχει οριστεί·

γ) την επιμελή παρακολούθηση της 
καταγγελίας από το πρόσωπο ή την 
υπηρεσία που έχει οριστεί και την έγκαιρη 
λήψη κατάλληλων μέτρων, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο·

γ α) την απόδειξη παραλαβής εντός 
πέντε ημερών·

δ) το εύλογο χρονικό διάστημα, που 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες μετά την 
υποβολή της καταγγελίας, για την παροχή 
ανάδρασης στον καταγγέλλοντα σχετικά 
με τα μέτρα παρακολούθησης της 
καταγγελίας·

δ) το εύλογο χρονικό διάστημα, που 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες μετά την 
υποβολή της καταγγελίας, για την παροχή 
ανάδρασης στον καταγγέλλοντα σχετικά 
με τα μέτρα παρακολούθησης της 
καταγγελίας·

δ α) τη δυνατότητα του 
καταγγέλλοντος, χωρίς να υποχρεούται να 
το πράξει, να αναγιγνώσκει εκ νέου και να 
εξετάζει την τελική έκθεση και να 
προβαίνει σε παρατηρήσεις επ’ αυτής, με 
το πέρας της έρευνας, και να 
συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικώς οι 
παρατηρήσεις του στην τελική έκθεση 
και, κατά περίπτωση, στη δημοσίευσή 
της·

δ β) τη δημοσίευση της έκθεσης, κατά 
τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η 
διατήρηση της ανωνυμίας του 
καταγγέλλοντος εκτός από αντίθετη ρητή 
επιθυμία του καταγγέλλοντος, σχετικά με 
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τους δημόσιους διαύλους επικοινωνίας 
της εν λόγω νομικής οντότητας του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, που 
περιλαμβάνει ιδίως μια σύνοψη της 
έρευνας, το πόρισμα της έρευνας, τις 
τελικές παρατηρήσεις του 
καταγγέλλοντος και τα διορθωτικά μέτρα 
που έχουν ληφθεί από την εν λόγω 
οντότητα·

ε) σαφείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες για τις διαδικασίες και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι 
καταγγελίες να υποβληθούν εξωτερικά σε 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, σε 
όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης. 

ε) σαφείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες για τις διαδικασίες και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι 
καταγγελίες να υποβληθούν εξωτερικά σε 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, σε 
όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης. 

2. Οι δίαυλοι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) παρέχουν τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελίας με 
όλους τους ακόλουθους τρόπους:

2. Οι δίαυλοι που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) παρέχουν τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελίας με 
όλους τους ακόλουθους τρόπους:

α) γραπτές καταγγελίες σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και/ή 
προφορική καταγγελία μέσω τηλεφωνικών 
γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της 
κλήσης· 

α) γραπτές καταγγελίες σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και/ή 
προφορική καταγγελία μέσω τηλεφωνικών 
γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της 
κλήσης· 

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

β) προσωπικές συναντήσεις με το 
πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί 
αρμόδιο/-α για την παραλαβή 
καταγγελιών, με τη συνοδεία, εφόσον το 
ζητήσει ο καταγγέλλων, ενός 
συνδικαλιστικού εκπροσώπου ή του 
νομικού του εκπροσώπου.

Οι δίαυλοι καταγγελίας μπορούν να 
λειτουργούν εσωτερικά από πρόσωπο ή 
υπηρεσία που ορίζονται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό ή να παρέχονται 
εξωτερικά από τρίτο μέρος, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διασφαλίσεις 
και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

Οι δίαυλοι καταγγελίας μπορούν να 
λειτουργούν εσωτερικά από πρόσωπο ή 
υπηρεσία που ορίζονται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό ή να παρέχονται 
εξωτερικά από τρίτο μέρος, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διασφαλίσεις 
και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α).

2α. Εάν μια τηλεφωνική συνομιλία 
καταγράφεται και κρατείται, λαμβάνεται 
η πρότερη συγκατάθεση του μάρτυρα 
δημοσίου συμφέροντος και 
κατοχυρώνεται η εμπιστευτικότητα, 
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προκειμένου να διασφαλισθεί η 
προστασία του μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος.

3. Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή 
υπηρεσία που είναι αρμόδιο/-α για την 
παραλαβή των καταγγελιών. Άλλα 
πρόσωπα μπορούν να οριστούν ως 
«πρόσωπα εμπιστοσύνης», στα οποία 
μπορούν να απευθύνονται οι 
καταγγέλλοντες και όσοι σκέφτονται να 
υποβάλουν καταγγελία, με σκοπό να 
ζητήσουν εμπιστευτικές συμβουλές. 

3. Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή 
υπηρεσία που είναι αρμόδιο/-α για την 
παραλαβή των καταγγελιών. Άλλα 
πρόσωπα μπορούν να οριστούν ως 
«πρόσωπα εμπιστοσύνης», στα οποία 
μπορούν να απευθύνονται οι 
καταγγέλλοντες και όσοι σκέφτονται να 
υποβάλουν καταγγελία, με σκοπό να 
ζητήσουν εμπιστευτικές συμβουλές. 

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

Υποχρέωση καθιέρωσης εξωτερικών 
διαύλων καταγγελίας και μέτρων 
παρακολούθησης των καταγγελιών

Δημιουργία εθνικών αρχών υποβολής
καταγγελίας και προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές 
που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν και να 
χειρίζονται καταγγελίες.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ή 
συγκροτούν εθνική αρχή, προκειμένου να 
λαμβάνει και να χειρίζεται τις καταγγελίες 
και να διασφαλίζει την εκ του σύνεγγυς 
παρακολούθησή τους, καθώς και την 
προστασία των καταγγελλόντων.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
εθνική αυτή αρχή:

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

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

β) παρέχουν ανάδραση στον 
καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης της καταγγελίας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν υπερβαίνει τους τρεις ή τους έξι μήνες 
σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις·

β) παρέχει ανάδραση στον 
καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης της καταγγελίας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν υπερβαίνει τους τρεις ή τους έξι μήνες 
σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις·
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γ) διαβιβάζουν τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην καταγγελία στα αρμόδια 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, 
κατά περίπτωση, για περαιτέρω 
διερεύνηση, όταν προβλέπεται από το 
εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

γ) διαβιβάζει τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην καταγγελία, κατά 
περίπτωση, στα αρμόδια όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης για περαιτέρω 
διερεύνηση, όταν προβλέπεται από το 
εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο, και 
ενημερώνει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση 
και με κάθε μέσον, τον μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος.

γ α) δίνει τη δυνατότητα στον 
καταγγέλλοντα, χωρίς να υποχρεούται να 
το πράξει, να αναγιγνώσκει εκ νέου και να 
εξετάζει το σχέδιο έκθεσης και να 
προβαίνει σε παρατηρήσεις επ’ αυτού, 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, και την 
τελική έκθεση πριν από τη δημοσίευσή 
της, μετά το πέρας της έρευνας, και να 
περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, σε αυτή 
οι παρατηρήσεις του·

γ β) δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της 
καταγγελίας, διασφαλίζοντας τη 
διατήρηση της ανωνυμίας του 
καταγγέλλοντος εκτός από αντίθετο ρητό 
αίτημά του, μέσω των δικών της διαύλων 
επικοινωνίας.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τις 
καταγγελίες λαμβάνοντας τα απαραίτητα 
μέτρα και ότι διερευνούν, στον βαθμό που 
ενδείκνυται, το αντικείμενο των 
καταγγελιών. Οι αρμόδιες αρχές 
ανακοινώνουν στον καταγγέλλοντα το 
τελικό αποτέλεσμα των ερευνών.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
εθνική αρχή παρακολουθεί τις 
καταγγελίες λαμβάνοντας τα απαραίτητα 
μέτρα και ότι διερευνά, στον βαθμό που 
ενδείκνυται, το αντικείμενο των 
καταγγελιών. Οι αρμόδιες αρχές 
ανακοινώνουν στον καταγγέλλοντα το 
τελικό αποτέλεσμα των ερευνών.

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

3β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εθνική αρχή να δημοσιεύσει την τελική 
έκθεση, διασφαλίζοντας την ανωνυμία 
του καταγγέλλοντος, εκτός εάν αυτός 
αποποιηθεί το δικαίωμά του στην 
ανωνυμία, και ώστε η εθνική αρχή να 
διασφαλίσει ότι η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις του 
καταγγέλλοντος και, κατά περίπτωση, τα 
διορθωτικά μέτρα.
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4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά 
δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει 
την καταγγελία στην αρμόδια αρχή και ότι 
ο καταγγέλλων ενημερώνεται σχετικά.

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

4α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
νομικής υποστήριξης των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Παρέχουν ανά 
πάσα στιγμή σε κάθε δυνητικό μάρτυρα 
δημοσίου συμφέροντος νομικές 
συμβουλές. 

4β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι καταγγέλλοντες έχουν πρόσβαση σε 
νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν μια τηλεφωνική συνομιλία 
καταγράφεται και κρατείται, οι αρμόδιες 
αρχές διασφαλίζουν ότι έχει 
προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεση του 
μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και ότι η 
εμπιστευτικότητα των στοιχείων του 
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είναι προστατευμένη, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η προστασία του.

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Άρθρο 9

Διαδικασίες που εφαρμόζονται στην 
εξωτερική καταγγελία

Διαδικασίες που εφαρμόζονται στην 
εξωτερική καταγγελία

1. Οι διαδικασίες καταγγελίας και τα 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 
περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Οι διαδικασίες καταγγελίας και τα 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 
περιλαμβάνουν τα εξής:

α) τον τρόπο με τον οποίο η αρμόδια 
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον 
καταγγέλλοντα να διασαφηνίσει τις 
πληροφορίες που αναφέρει ή να παράσχει 
πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή του·

α) τον τρόπο με τον οποίο η αρμόδια 
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον 
καταγγέλλοντα να διασαφηνίσει τις 
πληροφορίες που αναφέρει ή να παράσχει 
πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή του·

α α) τον τρόπο με τον οποίο οι 
αρμόδιες αρχές εγγυώνται ότι ο 
καταγγέλλων μπορεί να αναθεωρεί, να 
διορθώνει και να διατυπώνει 
παρατηρήσεις στην έκθεση κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, χωρίς να 
υποχρεούται να το πράξει, ότι οι 
παρατηρήσεις του θα ενσωματωθούν στη 
συνέχεια της έρευνας, ενδεχομένως, ότι 
μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις στην 
τελική έκθεση, και ότι οι παρατηρήσεις 
αυτές θα συμπεριληφθούν στην τελική 
έκθεση και στη δημοσίευσή της·

α β) μια επιμελή παρακολούθηση της 
καταγγελίας από το πρόσωπο ή την 
υπηρεσία που έχει ορισθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων 
μέτρων και, ενδεχομένως, των ερευνών 
σχετικά με το αντικείμενο των 
καταγγελιών·

β) το εύλογο χρονικό διάστημα, το
οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις ή τους έξι 
μήνες σε δεόντως δικαιολογημένες 

β) το εύλογο χρονικό διάστημα, το 
οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις ή τους έξι 
μήνες σε δεόντως δικαιολογημένες 
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περιπτώσεις, για την παροχή ανάδρασης 
στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης της καταγγελίας και το 
είδος και το περιεχόμενο της εν λόγω 
ανάδρασης·

περιπτώσεις, για την παροχή ανάδρασης 
στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης της καταγγελίας και το 
είδος και το περιεχόμενο της εν λόγω 
ανάδρασης·

γ) το καθεστώς απορρήτου που 
εφαρμόζεται στις καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς 
περιγραφής των περιστάσεων υπό τις 
οποίες μπορούν να αποκαλύπτονται τα 
εμπιστευτικά στοιχεία του 
καταγγέλλοντος.

γ) το καθεστώς απορρήτου που 
εφαρμόζεται στις καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς 
περιγραφής των περιστάσεων υπό τις 
οποίες μπορούν να αποκαλύπτονται τα 
εμπιστευτικά στοιχεία του 
καταγγέλλοντος, καθώς και των 
προσφυγών που διαθέτει ο καταγγέλλων 
για να αντιμετωπίζει αυτές τις 
καταστάσεις.

2. Η λεπτομερής περιγραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
περιλαμβάνει τις εξαιρετικές περιπτώσεις 
στις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η 
εμπιστευτικότητα των προσωπικών 
δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν η 
αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί 
αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που 
επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή 
επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή 
για να προστατευθούν οι ελευθερίες 
τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος υπεράσπισης του 
καταγγελλομένου, και, σε κάθε περίπτωση, 
με την επιφύλαξη των κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του προαναφερόμενου 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

2. Η λεπτομερής περιγραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
περιλαμβάνει τις εξαιρετικές περιπτώσεις 
στις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η 
εμπιστευτικότητα των προσωπικών 
δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν η 
αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί 
αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που 
επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή 
επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή 
για να προστατευθούν οι ελευθερίες 
τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος υπεράσπισης του 
καταγγελλομένου, και, σε κάθε περίπτωση, 
με την επιφύλαξη των κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του προαναφερόμενου 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

3. Η λεπτομερής περιγραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
1 πρέπει να διατυπώνεται σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα και να είναι εύκολα 
προσβάσιμη στους καταγγέλλοντες.

3. Η λεπτομερής περιγραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
1 πρέπει να διατυπώνεται σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα και να είναι εύκολα 
προσβάσιμη στους καταγγέλλοντες.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
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αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τους τόπους σε χωριστό, 
εύκολα αναγνωρίσιμο και προσβάσιμο 
τμήμα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές, 
καθώς και οι νομικές οντότητες του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που 
θεσπίζουν εσωτερικούς διαύλους και 
διαδικασίες καταγγελίας και 
παρακολούθησης των καταγγελιών,
δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους 
τόπους σε χωριστό, εύκολα αναγνωρίσιμο 
και προσβάσιμο τμήμα, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις επαφές των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος·

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) την πρόσβαση στις εκθέσεις και 
συστάσεις που δημοσιεύουν οι αρμόδιες 
αρχές·

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν 
αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των 
γραπτών καταγγελιών στην ταχυδρομική ή 
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται 

2. Οι αρμόδιες αρχές, καθώς και οι 
νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, αποστέλλουν αμέσως 
αποδεικτικό παραλαβής των γραπτών 
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από τον καταγγέλλοντα, εκτός αν ζητηθεί 
ρητά κάτι διαφορετικό από τον 
καταγγέλλοντα ή αν η αρμόδια αρχή 
πιστεύει ευλόγως ότι το αποδεικτικό 
παραλαβής γραπτής καταγγελίας θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
προστασία της ταυτότητας του 
καταγγέλλοντος.

καταγγελιών στην ταχυδρομική ή 
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται 
από τον καταγγέλλοντα, εκτός αν ζητηθεί 
ρητά κάτι διαφορετικό από τον 
καταγγέλλοντα ή αν η αρμόδια αρχή ή οι 
νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα πιστεύουν ευλόγως ότι το 
αποδεικτικό παραλαβής γραπτής 
καταγγελίας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο την προστασία της ταυτότητας του 
καταγγέλλοντος.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 
τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία, η 
αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να 
τεκμηριώσει την προφορική υποβολή 
καταγγελίας με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους:

Υπό την επιφύλαξη της συγκατάθεσης 
του καταγγέλλοντος, και διασφαλίζοντας 
την αναγκαία εμπιστευτικότητα, στις 
περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 
τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία, οι 
αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 
έχουν το δικαίωμα να τεκμηριώσουν την 
προφορική υποβολή καταγγελίας με έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους:

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τη μεταγραφή της 
συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

Οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές 
οντότητες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα παρέχουν στον 
καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνάντησης, υπογράφοντάς τα.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική 
γραμμή χωρίς καταγραφή της συνομιλίας 
για την υποβολή καταγγελίας, η αρμόδια 
αρχή έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την 
προφορική υποβολή καταγγελίας με τη 
μορφή επακριβών πρακτικών της 
συνομιλίας, που συντάσσονται από τα 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή παρέχει
στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

4. Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική 
γραμμή χωρίς καταγραφή της συνομιλίας 
για την υποβολή καταγγελίας, οι αρμόδιες 
αρχές και οι νομικές οντότητες του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχουν
το δικαίωμα να τεκμηριώσουν την 
προφορική υποβολή καταγγελίας με τη 
μορφή επακριβών πρακτικών της 
συνομιλίας, που συντάσσονται από τα 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού. Οι 
αρμόδιες αρχές και οι νομικές οντότητες 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα 
παρέχουν στον καταγγέλλοντα τη 
δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει 
και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική 
συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού της αρμόδιας αρχής για να 
υποβάλει καταγγελία σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν, με την 
επιφύλαξη της συναίνεσης του 
καταγγέλλοντος, ότι τηρούνται πλήρη και 
επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε 
σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Η 
αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να 
τεκμηριώνει τα πρακτικά της συνάντησης 
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική 
συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού των αρμόδιων αρχών ή των 
νομικών οντοτήτων του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα για να υποβάλει 
καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι αρμόδιες 
αρχές και οι νομικές οντότητες του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
εξασφαλίζουν, με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης του καταγγέλλοντος, ότι 
τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά 
της συνάντησης σε σταθερή και 
ανακτήσιμη μορφή. Οι αρμόδιες αρχές και 
οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα έχουν το δικαίωμα να 
τεκμηριώνουν τα πρακτικά της 
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συνάντησης με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους:

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με ακριβή πρακτικά της 
συνάντησης που συντάσσονται από τα 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής.

β) με ακριβή πρακτικά της 
συνάντησης που συντάσσονται από τα 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής και των νομικών 
οντοτήτων του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

Οι αρμόδιες αρχές και οι νομικές 
οντότητες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα παρέχουν στον 
καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι καταγγέλλοντες δικαιούνται 
προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον απευθύνονται σε έναν από τους 
διαύλους εσωτερικής και εξωτερικής
καταγγελίας που προβλέπονται από την 
παρούσα οδηγία, και τούτο ισχύει καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αλλά και 
μετά το τέλος της διαδικασίας, εκτός εάν 
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οδηγίας. δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος 
αντιποίνων.

Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

2. Οι εξωτερικά καταγγέλλοντες 
δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας εφόσον ικανοποιείται 
μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) η καταγγελία υποβλήθηκε αρχικά 
εσωτερικά, αλλά δεν αναλήφθηκε καμία 
δέουσα ενέργεια ως ανταπόκριση στην 
καταγγελία εντός του εύλογου χρονικού 
διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 
5·

β) δεν υπήρχαν διαθέσιμοι 
εσωτερικοί δίαυλοι καταγγελίας για τον 
καταγγέλλοντα ή εύλογα δεν αναμενόταν 
να γνωρίζει ο καταγγέλλων για τη 
διαθεσιμότητα των εν λόγω διαύλων·

γ) η χρήση εσωτερικών διαύλων 
καταγγελίας δεν ήταν υποχρεωτική για 
τον καταγγέλλοντα, σύμφωνα με το άρθρο 
4 παράγραφος 2·

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

ε) ο καταγγέλλων είχε εύλογους 
λόγους να θεωρεί ότι οι εσωτερικοί 
δίαυλοι καταγγελίας θα μπορούσαν να 
διακυβεύσουν την αποτελεσματικότητα 
των ερευνών των αρμόδιων αρχών·

στ) ο καταγγέλλων είχε το δικαίωμα 
να υποβάλει καταγγελία απευθείας σε 
αρμόδια αρχή μέσω εξωτερικών διαύλων 
καταγγελίας δυνάμει του ενωσιακού 
δικαίου·

β) εύλογα δεν αναμενόταν να 
χρησιμοποιήσουν εσωτερικούς και/ή 
εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας λόγω 
άμεσου ή πρόδηλου κινδύνου για το 
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δημόσιο συμφέρον ή λόγω των ειδικών 
περιστάσεων της υπόθεσης ή επειδή 
υπήρχε κίνδυνος μη αναστρέψιμης 
βλάβης.

Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα πρόσωπα που αποκαλύπτουν 
ανώνυμα πληροφορίες οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και η ταυτότητα των 
οποίων δημοσιοποιείται στη συνέχεια 
πληρούν επίσης τα κριτήρια για 
προστασία δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι καταγγέλλοντες παραβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε οικεία όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης δικαιούνται την 
προστασία που ορίζει η παρούσα οδηγία 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που 
υποβάλλουν καταγγελία εξωτερικά
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2.

3. Οι καταγγέλλοντες παραβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε οικεία όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης δικαιούνται την 
προστασία που ορίζει η παρούσα οδηγία 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που 
υποβάλλουν καταγγελία σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
απαγορεύσουν αντίποινα οποιασδήποτε 
μορφής, άμεσα ή έμμεσα, κατά των 

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να απαγορεύσουν και να 
τιμωρήσουν αντίποινα οποιασδήποτε 
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καταγγελλόντων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 13, μεταξύ 
άλλων, αντίποινα με την ακόλουθη 
μορφή:

μορφής, άμεσα ή έμμεσα, κατά:

α) των καταγγελλόντων που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό του άρθρου 
3 σημείο 9 ή όσων ετοιμάζουν επικείμενη 
καταγγελία ή αποκάλυψη·

β) όλων των οικείων του 
καταγγέλλοντος που έχουν επίσης 
εργασιακή σχέση με τον εργοδότη του, 
τον πελάτη του ή τον αποδέκτη των 
υπηρεσιών του·

γ) κάθε φυσικού ή νομικού 
προσώπου που συνδράμει, συνεργάζεται 
ή έχει συνεργαστεί με τον καταγγέλλοντα 
σχετικά με το θέμα της καταγγελίας, 
ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με το θέμα της καταγγελίας·

δ) κάθε προσώπου που εμπλέκεται 
στην άσκηση του δικαιώματος 
αποκάλυψης του καταγγέλλοντος·  

ε) κάθε προσώπου που εκπροσωπεί 
τον καταγγέλλοντα ή έχει παράσχει τη 
στήριξή του στον καταγγέλλοντα·

στ) της οικογένειας και των οικείων 
του καταγγέλλοντος.

1α. Τα αντίποινα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 μπορούν να έχουν, 
ιδίως, τις ακόλουθες μορφές, κατά τρόπο 
πραγματικό ή υπό τη μορφή απειλής ή 
υποβολής:

α) παύση, απόλυση ή ισοδύναμα 
μέτρα·

α) παύση, απόλυση ή ισοδύναμα 
μέτρα·

β) υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής· β) υποβιβασμό ή στέρηση προαγωγής·

γ) μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή 
τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή 
του ωραρίου εργασίας·

γ) μεταβίβαση καθηκόντων, αλλαγή 
τόπου εργασίας, μείωση μισθού, μεταβολή 
του ωραρίου εργασίας·

δ) στέρηση κατάρτισης· δ) στέρηση κατάρτισης·

ε) αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή 
αρνητική επαγγελματική σύσταση

ε) αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή 
αρνητική επαγγελματική σύσταση ή 
άρνηση παροχής επαγγελματικής 
σύστασης·
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στ) επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχίας, 
επίπληξης ή άλλης ποινής, 
περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής·

στ) επιβολή ή εφαρμογή πειθαρχίας, 
επίπληξης ή άλλης ποινής, 
περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής·

ζ) καταναγκασμό, εκφοβισμό, 
παρενόχληση ή περιθωριοποίηση στον 
χώρο εργασίας·

ζ) καταναγκασμό, εκφοβισμό, 
παρενόχληση ή περιθωριοποίηση στον 
χώρο εργασίας ή εκτός αυτού ή μη 
αντιμετώπιση αυτών·

η) διάκριση, μειονέκτημα ή άδικη 
αντιμετώπιση·

η) διάκριση, μειονέκτημα ή άδικη 
αντιμετώπιση·

θ) μη μετατροπή σύμβασης 
προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη·

θ) μη μετατροπή σύμβασης 
προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη·

ι) μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή 
σύμβασης προσωρινής απασχόλησης·

ι) μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή 
σύμβασης προσωρινής απασχόλησης·

ια) βλάβη, περιλαμβανομένης 
προσβολής της φήμης, ή οικονομική ζημία, 
περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας 
και απώλειας εισοδήματος·

ια) βλάβη, περιλαμβανομένης 
προσβολής της φήμης, ιδίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική 
ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής 
ζημίας και απώλειας εισοδήματος·

ιβ) καταχώριση σε μαύρη λίστα βάσει 
τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή 
ανεπίσημης συμφωνίας, που συνεπάγεται 
ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση 
εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο 
μέλλον·

ιβ) καταχώριση σε μαύρη λίστα βάσει 
τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή 
ανεπίσημης συμφωνίας, που συνεπάγεται 
ότι το πρόσωπο δεν πρόκειται να βρει θέση 
εργασίας στον τομέα ή στον κλάδο στο 
μέλλον·

ιγ) πρόωρη διακοπή ή ακύρωση 
σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες·

ιγ) πρόωρη διακοπή ή ακύρωση 
σύμβασης για εμπορεύματα ή υπηρεσίες·

ιγ α) άρνηση να εξεταστεί μια εφικτή 
δυνατότητα μετάθεσης κατόπιν 
αιτήματος του καταγγέλλοντος·

ιδ) ακύρωση άδειας ή έγκρισης. ιδ) ακύρωση άδειας ή έγκρισης·

ιδ α) εσκεμμένη άγνοια, από κάποιον 
προϊστάμενο ή από αρχή ελέγχου, των 
αντιποίνων τα οποία υφίσταται το 
προστατευόμενο πρόσωπο· 

ιδ β) παραβίαση της εμπιστευτικότητας 
και της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος 
και των προσώπων που προστατεύονται 
από την παρούσα οδηγία· 

ιδ γ) σωματική, ηθική ή οικονομική 
πίεση ασκούμενη στα πρόσωπα που 
προστατεύει η παρούσα οδηγία·

ιδ δ) άρνηση των δικαιωμάτων της 
υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένων και 
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υπέρμετρων καθυστερήσεων στη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων· 

ιδ ε) κακομεταχείριση, 
περιλαμβανομένης της θεσμικής 
κακομεταχείρισης.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των καταγγελλόντων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 13 έναντι αντιποίνων. Στα εν 
λόγω μέτρα περιλαμβάνονται ιδίως τα 
μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 
2 έως 8.

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των 
καταγγελλόντων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 
έναντι αντιποίνων. Στα εν λόγω μέτρα 
περιλαμβάνονται ιδίως τα μέτρα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 8.

Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι καταγγέλλοντες έχουν 
πρόσβαση στα κατάλληλα διορθωτικά 
μέτρα, κατά περίπτωση. Η επιλογή των 
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων 
εξαρτάται από τον τύπο των αντιποίνων 
που υπέστησαν.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Πέραν της εξαίρεσης από μέτρα, 
διαδικασίες και μέσα έννομης 
προστασίας που προβλέπονται από την 
οδηγία (ΕΕ) 2016/943, στο πλαίσιο 

7. Στο πλαίσιο δικαστικών 
διαδικασιών, μεταξύ άλλων για 
συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
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δικαστικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων για 
συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του 
απορρήτου ή για αιτήσεις αποζημίωσης 
βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του 
συλλογικού εργατικού δικαίου, οι 
καταγγέλλοντες έχουν το δικαίωμα να 
επικαλεστούν ότι έχουν προβεί σε 
καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την 
οδηγία, ώστε να ζητήσουν την απόρριψη 
της αγωγής.

παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του 
απορρήτου ή για αιτήσεις αποζημίωσης 
βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του 
συλλογικού εργατικού δικαίου, οι 
καταγγέλλοντες έχουν το δικαίωμα να 
επικαλεστούν ότι έχουν προβεί σε 
καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την 
οδηγία, ώστε να ζητήσουν την απόρριψη 
της αγωγής.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι καταγγέλλοντες μπορούν να 
επωφεληθούν από τα πλέον ευνοϊκά 
μέτρα προστασίας των κρατών μελών 
στα οποία βρίσκεται η οικεία οντότητα ή 
ο όμιλος στον οποίο ανήκει.

Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Εκτός από την παροχή νομικής 
βοήθειας στους καταγγέλλοντες σε 
ποινικές και διασυνοριακές αστικές 
διαδικασίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/1919 και την οδηγία 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου63, και σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν περαιτέρω μέτρα νομικής και 
οικονομικής συνδρομής και στήριξης για 
τους καταγγέλλοντες στο πλαίσιο νομικών 
διαδικασιών, καθώς και για τις 
καταστάσεις στις οποίες ο καταγγέλλων 
εκτίθεται σε απειλές που έχουν ως στόχο 
να εμποδίσουν την απονομή δικαιοσύνης.
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__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17

Κυρώσεις Κυρώσεις

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

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

α) παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να 
παρεμποδίσουν την υποβολή καταγγελίας·

α) παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να 
παρεμποδίσουν την υποβολή καταγγελίας·

β) λαμβάνουν μέτρα αντιποίνων σε 
βάρος καταγγελλόντων·

β) λαμβάνουν μέτρα αντιποίνων σε 
βάρος καταγγελλόντων και σε βάρος κάθε 
φυσικού ή νομικού προσώπου που 
συνδέεται με τις δραστηριότητες που 
προστατεύονται από την παρούσα οδηγία·

γ) κινούν κακόβουλες διαδικασίες 
κατά καταγγελλόντων·

γ) κινούν κακόβουλες διαδικασίες 
κατά καταγγελλόντων και κατά κάθε 
φυσικού ή νομικού προσώπου που 
συνδέεται με τις δραστηριότητες που 
προστατεύονται από την παρούσα οδηγία·

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

δ) παραβαίνουν την υποχρέωση 
τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της 
ταυτότητας των καταγγελλόντων και κάθε 
φυσικού ή νομικού προσώπου που 
συνδέεται με τις δραστηριότητες που 
προστατεύονται από την παρούσα οδηγία·

δ α) επαναλαμβάνουν την παράβαση 
που καταγγέλθηκε από τον αναφέροντα, 
μετά το κλείσιμο της υπόθεσης.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται σε άτομα που 

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται σε άτομα που 
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πραγματοποιούν κακόβουλες ή 
καταχρηστικές καταγγελίες ή 
αποκαλύψεις, περιλαμβανομένων μέτρων 
για την αποζημίωση προσώπων που έχουν 
υποστεί βλάβη από κακόβουλες ή 
καταχρηστικές καταγγελίες ή 
αποκαλύψεις.

πραγματοποιούν κακόβουλες ή 
καταχρηστικές καταγγελίες ή 
αποκαλύψεις, υπό τον όρο ότι η κακή 
τους πίστη μπορεί να αποδειχθεί, 
περιλαμβανομένων μέτρων για την 
αποζημίωση προσώπων που έχουν υποστεί 
βλάβη από κακόβουλες ή καταχρηστικές 
καταγγελίες ή αποκαλύψεις. Αυτό δεν 
ισχύει για καταγγελίες και αποκαλύψεις 
που πραγματοποιούνται καλή τη πίστει, 
και σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν 
βάσιμοι λόγοι για την πεποίθηση ότι τα 
περιστατικά που καταγγέλθηκαν ή 
αποκαλύφθηκαν ήταν αληθή.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
επικαιροποίηση του παραρτήματος

Οσάκις μια νέα ενωσιακή νομοθετική 
πράξη εμπίπτει στο υλικό πεδίο 
εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, η Επιτροπή τροποποιεί τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας 
αναλόγως, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Α – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διαδικασίες για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων που σχετίζονται με 
συμβάσεις προμηθειών για προϊόντα στον 
τομέα της άμυνας και με συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 

1. Διαδικασίες για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων που σχετίζονται με 
συμβάσεις προμηθειών για προϊόντα στον 
τομέα της άμυνας και με συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς 
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
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και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και με 
οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή υπηρεσία, 
όπως ρυθμίζονται στη νομοθεσία της 
Ένωσης:

και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και με 
οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή υπηρεσία, 
όπως ρυθμίζονται στη νομοθεσία της 
Ένωσης, ιδίως:

Τροπολογία 63

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Διαδικασίες επανεξέτασης που 
ρυθμίζονται από:

2. Διαδικασίες επανεξέτασης που 
ρυθμίζονται ιδίως από:

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος I – ενότητα Β – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες για τη θέσπιση κανονιστικού και 
εποπτικού πλαισίου και για την προστασία 
των καταναλωτών και των επενδυτών 
στους τομείς των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών, των 
τραπεζών, των πιστώσεων, των 
ασφαλίσεων και των αντασφαλίσεων, των 
επαγγελματικών ή των προσωπικών 
συντάξεων, των χρεογράφων, των 
επενδυτικών ταμείων, των πληρωμών, των 
συμβουλών επενδύσεων, στην Ένωση, 
καθώς και σε σχέση με τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338), όπως ρυθμίζονται από:

Κανόνες για τη θέσπιση κανονιστικού και 
εποπτικού πλαισίου και για την προστασία 
των καταναλωτών και των επενδυτών 
στους τομείς των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών, των 
τραπεζών, των πιστώσεων, των 
ασφαλίσεων και των αντασφαλίσεων, των 
επαγγελματικών ή των προσωπικών 
συντάξεων, των χρεογράφων, των 
επενδυτικών ταμείων, των πληρωμών, των 
συμβουλών επενδύσεων, στην Ένωση, 
καθώς και σε σχέση με τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338), που ρυθμίζονται ιδίως από:
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Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Β α. Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο ii) 
στοιχείο β) – κοινωνικά πρότυπα, υγεία 
και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

1. Κοινωνικά πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζονται 
ιδίως από:

i) την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 
περί της προοδευτικής εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε θέματα 
κοινωνικής ασφαλίσεως (ΕΕ L 6 της 
10.01.1979, σ. 24)·

ii) την οδηγία 91/533/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, 
σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη 
να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 
όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 
σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 
18.10.1991, σ. 32)·

iii) την οδηγία 91/383/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για 
τη συμπλήρωση των μέτρων που 
αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
κατά την εργασία των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με 
σχέση πρόσκαιρης εργασίας (ΕΕ L 206 
της 29.7.1991, σ. 19)·

iv) την οδηγία 94/33/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1994, για 
την προστασία των νέων κατά την 
εργασία (ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 12)·

v) την οδηγία 98/59/ΕΚ του 
Συμβουλίου, για προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 
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225 της 12.8.1998, σ. 16)·

vi) την οδηγία 98/49/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, 
σχετικά με την προστασία των 
δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης των μισθωτών και των 
μη μισθωτών που μετακινούνται εντός 
της Κοινότητας (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, 
σ. 46)·

vii) την οδηγία 2000/78/ΕΚ, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 
303 της 2.12.2000, σ. 16)·

viii) την οδηγία 2000/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής 
(ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22)·

ix) την οδηγία 2000/79/ΕΚ, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για την εκτέλεση της 
ευρωπαϊκής συμφωνίας για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας του 
ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής 
αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση 
Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών 
(ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Εργαζομένων στις Μεταφορές (ΕΤF), την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού 
Θαλάμων Διακυβέρνησης Αεροσκαφών 
(ECA), την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αερομεταφορέων των Περιφερειών της 
Ευρώπης (ERA) και τη Διεθνή Ένωση 
για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (IACA) (ΕΕ 
L 302 της 1.12.2000, σ. 57)·

x) την οδηγία 2001/23/EK σχετικά με 
τη διατήρηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 
της 22.3.2001, σ. 16)·

xi) την οδηγία 2002/15/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, για 
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την οργάνωση του χρόνου εργασίας των 
εκτελούντων κινητές δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών (ΕΕ L 080 της 
23.3.2002, σ. 0035-0039) και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και 
(ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου 
καθώς και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 
1)·

xii) την οδηγία 2003/41/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10)·

xiii) την οδηγία 2004/113/ΕΚ, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 
373 της 21.12.2004, σ. 37)·

xiv) την οδηγία 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, 
σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕΕ L 
299 της 18.11.2003, σ. 9)·

xv) την οδηγία 2006/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για 
την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης (ΕΕ L 204, 26.7.2006, 
σ. 23)·

xvi) την οδηγία 2008/94/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, 
περί προστασίας των μισθωτών σε 
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περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη 
(ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 36)·

xvii) την οδηγία 2010/41/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που 
ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα και για την κατάργηση 
της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1)·

xviii) την οδηγία 2014/54/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, 
περί μέτρων που διευκολύνουν την 
άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 
της 30.4.2014, σ. 8)·

xix) την οδηγία 2014/67/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για 
την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος 
Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(«κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 
28.5.2014, σ. 11)·

xx) την οδηγία 2014/50/EE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, 
σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
για την προαγωγή της κινητικότητας των 
εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών 
με τη βελτίωση της απόκτησης και της 
διατήρησης δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (ΕΕ 
L 128 της 30.4.2014, σ. 1)·

xxi) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
450/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης 
Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τον δείκτη 
κόστους εργασίας (ΕΕ L 69 της 
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13.3.2003, σ. 1)·

xxii) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων όσον αφορά τους όρους που 
πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του 
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και 
για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 
14.11.2009, σ. 51)·

xxiii) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009, ο οποίος καθορίζει τη 
διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας 
(ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1)·

xxiv) τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, που αφορά την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 
της 27.5.2011, σ. 1)·

xxv) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΕΕ L 72 
της 12.3.2014, σ. 1)·

xxvi) τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί 
των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 
141 της 5.6.2015, σ. 19)·

2. Πρότυπα σχετικά με την υγεία και 
την ασφάλεια στον χώρο εργασίας που 
ρυθμίζονται ιδίως από:

i) το σύνολο των ειδικών οδηγιών 
κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ· 

ii) την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, 
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σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για την προώθηση 
βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα 
πλοία (ΕΕ L 113 της 30.4.1992, σ. 19)·

iii) την οδηγία 2001/95/ΕΚ, της 3ης 
Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια 
των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.01.2002, 
σ. 4)·

iv) την οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, 
σχετικά με τα μηχανήματα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ 
(ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24)·

v) την οδηγία 2006/15/ΕΚ, της 7ης 
Φεβρουαρίου 2006, για τη θέσπιση 
δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών 
οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης 
κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 91/332/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ (ΕΕ 
L 38 της 9.2.2006, σ. 36)·

vi) την οδηγία 2008/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, 
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΕΕ L 260 
της 30.9.2008, σ. 13)·

vii) την οδηγία 2009/104/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, 
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από 
τους εργαζομένους κατά την εργασία τους 
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 260 της 
3.10.2009, σ. 5)·

viii) την οδηγία 2009/148/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που οφείλονται στην 
έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη 
διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 330 της 



AD\1162624EL.docx 57/100 PE623.622v02-00

EL

16.12.2009, σ. 28)·

ix) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές στους τομείς της δημόσιας 
υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70).

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Γ – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας των 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης όπως ορίζονται και ρυθμίζονται 
από:

1. Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας των 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της 
Ένωσης όπως ορίζονται και ρυθμίζονται 
ιδίως από:

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Γ – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση 
ευαίσθητων και επικίνδυνων προϊόντων, 
όπως ρυθμίζονται από:

2. Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση 
ευαίσθητων και επικίνδυνων προϊόντων, 
όπως ρυθμίζονται ιδίως από:

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Δ – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαιτήσεις ασφάλειας στον τομέα 
των οδικών μεταφορών όπως ρυθμίζονται 
από:

3. Απαιτήσεις ασφάλειας στον τομέα 
των οδικών μεταφορών όπως ρυθμίζονται 
ιδίως από:
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Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Δ – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Απαιτήσεις ασφάλειας στον τομέα 
των θαλάσσιων μεταφορών όπως 
ρυθμίζονται από:

4. Απαιτήσεις ασφάλειας στον τομέα 
των θαλάσσιων μεταφορών όπως 
ρυθμίζονται ιδίως από:

Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

E Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο v) –
προστασία του περιβάλλοντος:

E Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο v) –
προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη 
ανάπτυξη, διαχείριση αποβλήτων, 
θαλάσσια και ατμοσφαιρική ρύπανση, 
ηχορρύπανση, προστασία και διαχείριση 
των υδάτων και του εδάφους, προστασία 
της φύσης και της βιοποικιλότητας και 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής:

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διατάξεις σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη, ιδίως:

(ΣΗΜ: η παρούσα παράγραφος θα πρέπει να παρεμβληθεί πριν από το παράρτημα I, μέρος I, 
παράγραφος E, σημείο i)

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ε – σημείο iii



AD\1162624EL.docx 59/100 PE623.622v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, 
για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
(ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23)·

διαγράφεται

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ε – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) η οδηγία 2009/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ 
σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και 
τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις 
(ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52)·

διαγράφεται

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ε – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες 
μεταφορές και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 
19.5.2015, σ. 55)·

διαγράφεται
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Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ε – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 
2013, για την ανακύκλωση των πλοίων 
και την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 
2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 
1)·

διαγράφεται

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ε – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

xvii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 
σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 
201 της 27.7.2012, σ. 60)·

διαγράφεται

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ε – σημείο viii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

viii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 

διαγράφεται
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για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 
(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ε – σημείο ix

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ix) η οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
για τον περιορισμό των εκπομπών 
ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από 
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (ΕΕ L 
313 της 28.11.2015, σ. 1)·

διαγράφεται

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διατάξεις σχετικά με την 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες:

i) οδηγία 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, 
για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 
26)·

ii) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για 
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 
της 31.5.2001, σ. 43)·

iii) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Århus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα (ΕΕ L 264, 25.9.2006, σ. 13)·

iv) οδηγία 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για 
τη δημιουργία υποδομής χωρικών 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 
25.4.2007, σ. 1).

v) οδηγία 2003/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην 
κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που αφορούν το 
περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον 
αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη (ΕΕ L 156 της 
25.6.2003, σ. 17).

(ΣΗΜ: η παρούσα παράγραφος θα πρέπει 
να τοποθετηθεί μετά την παράγραφο E, 
σημείο ii))

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι διατάξεις που αφορούν το 
περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως:

i) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με τη θέσπιση 
Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη 
Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
185)·

ii) η οδηγία 2009/28/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 
16)·

iii) η οδηγία 2009/29/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με 
στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της 
Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 
63), και όλοι οι συναφείς κανονισμοί·

iv) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της 
Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως 
το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη 
θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου 
αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις 
εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (ΕΕ L 129 της 
30.4.2014, σ. 1)·

v) η οδηγία 2009/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου 
του άνθρακα σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 
2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, 
σ. 114)·

vi) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, 
σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 
άλλων πληροφοριών σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση 
της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 
165 της 18.6.2013, σ. 13)·

vii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 842/2006 (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, 
σ. 195)·

viii) η οδηγία 2003/96/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του 
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 
31.10.2003, σ. 51)·

ix) η οδηγία 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ 
και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των 
οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ 
L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Οι διατάξεις για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και διαχείριση των αποβλήτων, 
ιδίως:

i) η οδηγία 2008/98/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 
22.11.2008, σ. 3)·

ii) η οδηγία 1999/31/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, 
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 
(ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1)· 

iii) ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές 
αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 
1)·

iv) η οδηγία 94/62/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, 
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα 
συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, 
σ. 10)·

v) η οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 που 
τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τη 
μείωση της κατανάλωσης πλαστικών 
σακουλών μεταφοράς (ΕΕ L 115 της 
6.5.2015, σ. 11)·

vi) η οδηγία 2012/19/EΕ για τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(WEEE/ΑΗΗΕ) (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, 
σ. 38)·

vii) η οδηγία 2006/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
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και με την κατάργηση της οδηγίας 
91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 
1)·

viii) η οδηγία 2011/65/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για 
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 
1.7.2011, σ. 88)·

ix) η οδηγία 2000/53/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, 
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 
34)·

x) η οδηγία 2005/64/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων 
με κινητήρα όσον αφορά τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησής τους, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 310 της 
25.11.2005, σ. 10)·

xi) η οδηγία 96/59/EΚ του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, 
για τη διάθεση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των 
πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (ΕΕ 
L 243 της 24.9.1996, σ. 31)·

xii) η οδηγία 2011/65/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, για 
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 174 της 
1.7.2011, σ. 88)·

xiii) η οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, 
σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197 
της 21.7.2001, σ. 30)·
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xiv) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 66/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με το οικολογικό 
σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 
της 30.1.2010, σ. 1)·

xvi) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 
2013, για την ανακύκλωση των πλοίων 
και την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 
2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 330 της 10.12.2013, σ. 
1)·

xvii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, 
σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 
201 της 27.7.2012, σ. 60)·

xviii) ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 
1493/93 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 
1993, για τις αποστολές ραδιενεργών 
ουσιών (ΕΕ L 148 της 19.6.1993, σ. 1).

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Οι διατάξεις περί ατμοσφαιρικής 
και θαλάσσιας ρύπανσης και 
ηχορρύπανσης, ιδίως:

i) η οδηγία 2008/50/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για 
την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη 
(ΕΕ L 152 της 11.6.2008, σ. 1)·

ii) η οδηγία 2004/107/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, 
σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον 
υδράργυρο, το νικέλιο και τους 
πολυκυκλικούς αρωματικούς 
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υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό 
αέρα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3)·

iii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους και 
την τροποποίηση της οδηγίας 
79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 
7)·

iv) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 
(ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1)·

v) η οδηγία 2001/81/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, 
σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια 
εκπομπών για ορισμένους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους (ΕΕ L 309 της 
27.11.2001, σ. 22)·

vi) η οδηγία 94/63/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, 
για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC) που 
προέρχονται από την αποθήκευση 
βενζίνης και τη διάθεσή της από τις 
τερματικές εγκαταστάσεις στους 
σταθμούς διανομής καυσίμων (ΕΕ L 365 
της 31.12.1994, σ. 24)·

vii) η οδηγία 2009/126/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης 
ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του 
ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων 
σε πρατήρια καυσίμων (ΕΕ L 285 της 
31.10.2009, σ. 36)·

viii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που 
αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων 
οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα 
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(Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 
29.6.2007, σ. 1)·

ix) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, 
σχετικά με την έγκριση τύπου των 
μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων 
όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων 
επαγγελματικών οχημάτων (ευρώ VI) και 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχημάτων, 
καθώς και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την 
κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 
2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (EE L 188 
της 18.7.2009, σ. 1)·

x) η οδηγία 2014/94/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, 
για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 
28.10.2014, σ. 1)·

xi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 
εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών 
CO2 από ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 140 της 
5.6.2009, σ. 1)·

xii) η οδηγία 1999/94/EΚ για τις 
πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη 
διάθεση των καταναλωτών σχετικά με 
την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές 
CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων 
επιβατηγών αυτοκινήτων (ΕΕ L 12 της 
18.1.2000. σ. 16)·

xiii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, 
σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις 
εκπομπές από τα καινούργια ελαφρά 
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επαγγελματικά οχήματα όσον αφορά τις 
εκπομπές, στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης 
για τη μείωση των εκπομπών CO2 από 
ελαφρά οχήματα (ΕΕ L 145 της 
31.5.2011, σ. 1)·

xiv) η οδηγία 2006/40/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις 
εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού 
των μηχανοκίνητων οχημάτων και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 
της 14.6.2006, σ. 12)·

xv) η οδηγία 2009/33/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση καθαρών και 
ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων 
οδικών μεταφορών (ΕΕ L 120 της 
15.5.2009, σ. 12)·

xvi) ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, 
σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν 
τα όρια εκπομπών για τους αέριους και 
σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση 
τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης 
για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και 
για την τροποποίηση και κατάργηση της 
οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 
16.9.2016, σ. 53)·

xvii) η οδηγία 2010/75/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών 
(ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 
17)·

xviii) η οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, 
για τον περιορισμό των εκπομπών 
ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από 
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης (ΕΕ L 
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313 της 28.11.2015, σ. 1)·

xix) η οδηγία 2008/101/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι 
αεροπορικές δραστηριότητες στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της 
Κοινότητας (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3)·

xx) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη χάραξη του πλαισίου 
για τη δημιουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-
πλαίσιο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1)·

xxi) η οδηγία 2006/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα 
βαρέα φορτηγά οχήματα που 
χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής 
(ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 8)·

xxii) η οδηγία 2002/84/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για 
την τροποποίηση των οδηγιών για την 
ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη 
της ρύπανσης από τα πλοία (ΕΕ L 324 
της 29.11.2002, σ. 53)·

xxiii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 546/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 718/1999 του Συμβουλίου σχετικά 
με μια πολιτική ρύθμισης της 
μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών 
στόλων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα για 
την προώθηση των μεταφορών διά της 
πλωτής οδού (ΕΕ L 163 της 29.5.2014, σ. 
15)·

xxiv) η οδηγία 2009/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με 
την οποία τροποποιείται η οδηγία 
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98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές 
για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση 
μηχανισμού για την παρακολούθηση και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προδιαγραφή των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 
93/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 
88)·

xxv) η οδηγία 2009/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
για τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ 
σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και 
τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις 
(ΕΕ L 280 της 27.10.2009, σ. 52)·

xxvi) ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/757 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, για 
την παρακολούθηση, την υποβολή 
εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες 
μεταφορές και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/16/ΕΚ (ΕΕ L 123 της 
19.5.2015, σ. 55)·

xxvii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για 
την απαγόρευση των 
οργανοκασσιτερικών ενώσεων στα πλοία 
(ΕΕ L 115 της 9.5.2003, σ. 1)·

xxviii) η οδηγία 2002/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου 
(ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12)·

xxix) η οδηγία 2000/14/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου 
στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς 
χρήση σε εξωτερικούς χώρους (ΕΕ L 162 
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της 3.7.2000, σ. 1)·

xxx) η οδηγία 2002/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου 
(ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12).

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Οι διατάξεις για την προστασία 
και διαχείριση των υδάτων και του 
εδάφους, ιδίως: 

i) η οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της πολιτικής των 
υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1)·

ii) η οδηγία 2008/105/EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
σχετικά με πρότυπα ποιότητας 
περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων καθώς και σχετικά με την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη 
κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 
82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 
84)·

iii) η οδηγία 2006/118/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την 
υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, 
σ. 19)·
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iv) η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
(ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40)·

v) η οδηγία 98/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, 
σχετικά με την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 
5.12.1998, σ. 32)·

vi) η οδηγία 2003/40/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2003, για τον 
καθορισμό του καταλόγου, των οριακών 
τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων 
για την επισήμανση των συστατικών των 
φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και 
των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με 
όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων 
φυσικών μεταλλικών νερών και νερών 
πηγής (ΕΕ L 126 της 22.5.2003, σ. 34)·

vii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 115/2010 
της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 
2010, για τον καθορισμό των ειδικών 
όρων που διέπουν τη χρήση 
ενεργοποιημένης αλουμίνας για την 
απομάκρυνση των φθοριούχων ιόντων 
από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά και 
νερά πηγής (ΕΕ L 37 της 10.2.2010, σ. 
13)·

viii) η οδηγία 2006/7/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, 
σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας
των υδάτων κολύμβησης και την 
κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 64 της 4.3.2006, σ. 37)·

ix) η οδηγία 2008/56/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο 
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον 
(οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 
στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 
19)·

x) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, 
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σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ L 104 
της 8.4.2004, σ. 1)·

xi) η οδηγία 91/676/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, 
για την προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ 
L 375 της 31.12.1991, σ. 1)·

xii) η οδηγία 2006/118/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από τη ρύπανση και την 
υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, 
σ. 19)·

xiii) η οδηγία 2007/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας (ΕΕ L 288 της 
6.11.2007, σ. 27)·

xiv) η οδηγία 2014/52/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 
1).

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Οι διατάξεις σχετικά με την 
προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας:

i) η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7)·
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ii) η οδηγία 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7)·

iii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2014, για την πρόληψη και διαχείριση της 
εισαγωγής και εξάπλωσης 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ 
L 317 της 4.11.2014, σ. 35)·

iv) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1936/2001 του Συμβουλίου, της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2001, περί ορισμένων 
μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων 
αλιείας των άκρως μεταναστευτικών 
ειδών ιχθύων (ΕΕ L 263 της 3.10.2001, 
σ. 1)·

v) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2007 
του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, 
για τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια 
ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο 
ειδών (ΕΕ L 168 της 28.6.2007, σ. 1)·

vi) η οδηγία 83/129/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 
σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη, 
για εμπορικούς σκοπούς, δερμάτων 
νεογνών ορισμένων ειδών φώκιας, καθώς 
και προϊόντων αυτών (ΕΕ L 91 της 
09.04.1983, σ. 30)·

vii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009, περί εμπορίου 
προϊόντων φώκιας (ΕΕ L 286 της 
31.10.2009, σ. 36)·

viii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 
του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, 
για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας 
από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης 
αλιευτικών εργαλείων βυθού (ΕΕ L 201 
της 30.7.2008, σ. 8)·

ix) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 
του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, 
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για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών 
κατά την αλιεία και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 
150 της 30.4.2004, σ. 12)·

x) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 
του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 
1996, για την προστασία των ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον 
έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 
3.3.1997, σ. 1)·

xi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 
της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 του Συμβουλίου για την 
προστασία των ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου 
τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1)·

xii) ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης 
Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων σχεδιασμού των αδειών, 
πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
338/97 για την προστασία των ειδών 
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον 
έλεγχο του εμπορίου τους και με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
865/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 242 της 
7.9.2012, σ. 13)·

xii) ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1523/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2007, για την 
απαγόρευση της εμπορίας, των 
εισαγωγών και των εξαγωγών από την 
Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και 
προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα 
(ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 1)·

xiv) η οδηγία 1999/22/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1999, για 
τη διατήρηση άγριων ζώων στους 
ζωολογικούς κήπους (ΕΕ L 94 της 
9.4.1999, σ. 24)·

xv) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, 
για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν 
ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά 
(ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 23)·

xvi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας 
εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT 
για τις εισαγωγές ξυλείας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 347 της 
30.12.2005, σ. 1)·

xvii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1307/2014 της Επιτροπής, της 8ης 
Δεκεμβρίου 2014, περί καθορισμού των 
κριτηρίων και των γεωγραφικών ζωνών 
λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας για 
τους σκοπούς του άρθρου 7β παράγραφος 
3 στοιχείο γ) της οδηγίας 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και του 
άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 
351 της 9.12.2014, σ. 3).

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ζ. Οι διατάξεις σχετικά με τις 
χημικές ουσίες, ιδίως:

i) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση του 
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Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 
(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Ε – παράγραφος 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1η. Οι διατάξεις σχετικά με τα 
βιολογικά προϊόντα, ιδίως: 

i) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, 
για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 
20.7.2007, σ. 1).

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα ΣΤ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες για την πυρηνική ασφάλεια όπως 
ρυθμίζονται από:

Κανόνες για την πυρηνική ασφάλεια όπως 
ρυθμίζονται ιδίως από:

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα ΣΤ – παράγραφος 1 – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί 
θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 
18)·

i) την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί 
θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων (ΕΕ L 172 της 2.7.2009, σ. 
18) καθώς και την οδηγία 
2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί 
θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την 
πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων (ΕΕ L 219 της 25.7.2014, 
σ. 42)·

Τροπολογία 89

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ζ Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο vii) –
ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση 
των ζώων:

Ζ Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο vii) –
ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών:

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Ζ – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Άλλες νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και 
των ζωοτροφών, ιδίως:

i) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
(ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1)·

ii) η οδηγία 2009/41/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την 
περιορισμένη χρήση γενετικώς 
τροποποιημένων μικροοργανισμών 
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 125 της 
21.5.2009, σ. 75)·

iii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και 
ζωοτροφών που παράγονται από 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 
24)·

iv) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 
2003, για τις διασυνοριακές διακινήσεις 
γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
(ΕΕ L 287 της 5.11.2003, σ. 1)·

v) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 
30.4.2004, σ. 1)·

vi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 
2003, σχετικά με τα λιπάσματα (ΕΕ L 304 
της 21.11.2003, σ. 1)·

vii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, περί υγειονομικών κανόνων για 
ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα 
προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 300 
της 14.11.2009, σ. 1)· 

viii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, σχετικά με τη διάθεση 
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φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
91/414/ΕΟΚ και 79/117/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 
1)·

ix) η οδηγία 2009/128/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου 
κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη 
ορθολογικής χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, 
σ. 71)·

x) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, 
για τα ανώτατα όρια καταλοίπων 
φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και 
ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 70 της 
16.3.2005, σ. 1)·

xi) ο κανονισμός (Ευρατόμ) 2016/52 
του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 
2016, για τον καθορισμό μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων ραδιορρύπανσης 
των τροφίμων και των ζωοτροφών 
κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου 
έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος και 
την κατάργηση του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 και των 
κανονισμών της Επιτροπής (Ευρατόμ) 
αριθ. 944/89 και (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 
(ΕΕ L 13 της 20.1.2016, σ. 2)· 

xii) ο κανονισμός (Ευρατόμ) 2016/52 
του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 
2016, για τον καθορισμό μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων ραδιορρύπανσης 
των τροφίμων και των ζωοτροφών 
κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου 
έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος και 
την κατάργηση του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 και των 
κανονισμών της Επιτροπής (Ευρατόμ) 
αριθ. 944/89 και (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 
(ΕΕ L 13 της 20.1.2016, σ. 2)·

xiii) ο κανονισμός (Ευρατόμ) 2016/52 
του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 
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2016, για τον καθορισμό μέγιστων 
επιτρεπτών επιπέδων ραδιορρύπανσης 
των τροφίμων και των ζωοτροφών 
κατόπιν πυρηνικού ατυχήματος ή άλλου 
έκτακτου ραδιολογικού συμβάντος και 
την κατάργηση του κανονισμού 
(Ευρατόμ) αριθ. 3954/87 και των 
κανονισμών της Επιτροπής (Ευρατόμ) 
αριθ. 944/89 και (Ευρατόμ) αριθ. 770/90 
(ΕΕ L 13 της 20.1.2016, σ. 2)·

xiv) η απόφαση 2002/628/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του 
πρωτοκόλλου της Καρταχένα για τη 
βιοασφάλεια (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 
48)·

xv) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 
27.6.2012, σ. 1)·

xvi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για 
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον 
καθορισμό ορίων καταλοίπων των 
φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα 
τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και 
τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 152 της 16.6.2009, σ. 11)·

xvii) η οδηγία 96/23/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, 
περί της λήψης μέτρων ελέγχου για 
ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους 
σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και 
κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ 
και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 
89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 
της 23.5.1996, σ. 10)·
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xviii) η οδηγία 96/22/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για 
την απαγόρευση της χρησιμοποίησης 
ορισμένων δραστικών ουσιών με 
ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των 
βήτα-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική 
παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους 
και για την κατάργηση των οδηγιών 
81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 
88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 
3)·

xix) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής 
για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 
139 της 30.4.2004, σ. 55)·

xx) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την 
οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 
206)·

xxi) η οδηγία 2002/99/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, 
για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου 
που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, 
διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 
23.1.2003, σ. 11)·

xxii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης 
Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών 
κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 
22.12.2005, σ. 1)·

xxiii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 
2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και 
άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών 
ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 
της 12.12.2003, σ. 1)·
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xxiv) η οδηγία 2003/99/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, 
για την παρακολούθηση των ζωονόσων 
και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για 
την τροποποίηση της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την 
κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 325 της 12.12.2003, σ. 31)·

xxv) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας 
έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα 
ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές 
ύλες τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, 
σ. 1)·

xxvi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για τα ένζυμα τροφίμων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 
2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 (EE L 354 
της 31.12.2008, σ. 7)· 

xxvii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 
(ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16)·

xxviii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα 
συστατικά τροφίμων με αρωματικές 
ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και 
επί των τροφίμων και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ (ΕΕ L 354 της, 
31.12.2008, σ. 34)·
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xxix) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 
2003, για τα αρτύματα καπνιστών 
τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή 
πάνω στα τρόφιμα (ΕΕ L 309 της 
26.11.2003, σ. 1)·

xxx) η οδηγία 2009/32/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν τους 
διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
τροφίμων και των συστατικών τους (ΕΕ 
L 141 της 6.6.2009, σ. 3)·

xxxi) ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 
του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 
1993, για τη θέσπιση κοινοτικών 
διαδικασιών για τις προσμείξεις των 
τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1)·

xxxii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης 
Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό 
μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για 
ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν 
τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 
5)·

xxxiii) η οδηγία 1999/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, 
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα 
και τα συστατικά τροφίμων που έχουν 
υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα 
ακτινοβολία (ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 
16)·

xxxiv) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 
2004, σχετικά με τα υλικά και 
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τρόφιμα και με την 
κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 
89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, 
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σ. 4)·

xxxv) η οδηγία 82/711/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης Οκτωβρίου 1982, 
για τον καθορισμό των βασικών κανόνων 
που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της 
μετανάστευσης των συστατικών των 
υλικών και αντικειμένων από πλαστική 
ύλη που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή με τρόφιμα (ΕΕ L 297 της 
23.10.1982, σ. 26)·

xxxvi) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της 
Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της 
Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 
2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, 
σ. 18)·

xxxvii) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για 
τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για 
βρέφη και μικρά παιδιά και για τα 
τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς, και ως 
υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 
2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των κανονισμών της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, 
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σ. 35)·

xxxiii) ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 
14.6.2018, σ. 1)·

xxxix) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347 της 20.12.2013, σ. 487)·

xxxx) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 
28.12.2013, σ. 22)·

xxxxi) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των αγορών γεωργικών προϊόντων και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 671)·

xxxxii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες 
που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 
ζώων (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29)·

xxxxiii) η οδηγία 90/167/ΕΟΚ του 
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Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1990, για 
τον καθορισμό των όρων παρασκευής, 
διάθεσης στην αγορά και χρήσης των 
φαρμακούχων ζωοτροφών στην 
Κοινότητα (ΕΕ L 92 της 7.4.1990, σ. 42)·

xxxxiv) η οδηγία 2001/82/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, 
περί κοινοτικού κώδικος για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της 
28.11.2001, σ. 1)·

xxxxv) η οδηγία 2002/32/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, 
σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις 
ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 
10)·

xxxxvi) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 
2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση των 
οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, 83/228/ΕOΚ του 
Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του 
Συμβουλίου, και της απόφασης 
2004/217/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 229 
της 1.9.2009, σ. 1)·

xxxxii) η οδηγία 2008/38/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, για 
την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων 
για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές 
με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι 
ιδιαίτερης διατροφής (ΕΕ L 62 της 
6.3.2008, σ. 9.)·

xxxxiii) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 
2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων 
για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 
της 8.2.2005, σ. 1).
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Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προστασία της καλής 
μεταχείρισης των ζώων όπως ρυθμίζεται 
από: 

Ζα. Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο vii) 
στοιχείο α) Προστασία των ζώων και 
υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

Διατάξεις και πρότυπα σχετικά με την 
προστασία, την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων, που ρυθμίζονται 
ιδίως από:

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Ζ α – εδάφια (iv) - (xxv) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) την οδηγία 2010/63/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, 
περί προστασίας των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 
σκοπούς (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, 
σ. 33)·

v) την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 
σχετικά με τους κτηνιατρικούς και 
ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται 
στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων 
ζώντων ζώων και προϊόντων με 
προοπτική την υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 
18.8.1990, σ. 29)·

vi) την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για 
τον καθορισμό των βασικών αρχών 
σχετικά με την οργάνωση των 
κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων 
προέλευσης τρίτων χωρών που 
εισάγονται στην Κοινότητα και περί 
τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 
90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (EE L 268 
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της 24.9.1991, σ. 56)·

vii) την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, 
σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους 
που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό 
εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 395 της 
30.12.1989, σ. 13)·

viii) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2009, σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕ 
L 342 της 8.4.2004, σ. 59)·

ix) τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, 
σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και 
γενεαλογικούς όρους για την 
αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο 
στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων 
αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων 
αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού 
υλικού τους και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς 
και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 
90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την 
κατάργηση ορισμένων πράξεων στον 
τομέα της αναπαραγωγής ζώων 
(“κανονισμός για την αναπαραγωγή 
ζώων”) ( ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 66)·

x) την οδηγία 2008/73/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για 
την απλούστευση των διαδικασιών 
καταχώρισης και δημοσίευσης 
πληροφοριών στον κτηνιατρικό και 
ζωοτεχνικό τομέα και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 
77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 
89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 
90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 
90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 
92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 
92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της 
απόφασης 2000/258/ΕΚ και των οδηγιών 
2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ  
(ΕΕ L 219της 14.8.2008, σ. 40)·
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xi) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/97 
του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1997 
για τα κοινοτικά κριτήρια που 
απαιτούνται για τα σημεία στάσης και για 
την τροποποίηση του σχεδίου 
δρομολογίου που αναφέρεται στο 
παράρτημα της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ (ΕΕ 
L 174 της 2.7.1997, σ. 1)·

xii) την οδηγία 96/93/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 
σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και 
ζωικών προϊόντων (ΕΕ L 13 της 
16.1.1997, σ. 28)·

xiii) τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2003, για τη θέσπιση συστήματος 
ταυτοποίησης και καταχώρισης των 
αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (EK) αριθ. 1782/2003 και 
των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8)·

xiv) την απόφαση 2006/968/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και 
διαδικασίες για την ηλεκτρονική 
αναγνώριση των αιγοπροβάτων (ΕΕ 
L 401 της 30.12.2006, σ. 41)·

xv) την απόφαση 1999/879/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, 
για τη διάθεση στην αγορά και τη 
χορήγηση στα βοοειδή σωματοτρόπου 
ορμόνης (BST) και για την κατάργηση 
της απόφασης 90/218/ΕΟΚ (ΕΕ L 331 
της 23.12.1999, σ. 71)·

xvi) την οδηγία 1999/74/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί 
των στοιχειωδών απαιτήσεων για την 
προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων 
(ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53)·

xvii) την οδηγία 2007/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, 
σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων 
κανόνων για την προστασία των 
κοτόπουλων που εκτρέφονται για την 



AD\1162624EL.docx 93/100 PE623.622v02-00

EL

παραγωγή κρέατος (ΕΕ L 182 της 
12.7.2007, σ. 19)·

xiii) την οδηγία 2008/119/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 
για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για 
την προστασία των μόσχων (ΕΕ L 10 της 
15.1.2009, σ. 7)·

xix) την οδηγία 2008/120/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, 
για τους στοιχειώδεις κανόνες για την 
προστασία των χοίρων (ΕΕ L 47 
18.2.2009, σ. 5)·

xx) τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
3254/91 του Συμβουλίου, της 4ης 
Νοεμβρίου 1991, για την απαγόρευση της 
χρήσης παγίδων με σιαγόνες και της 
εισόδου στην Κοινότητα γουνών και 
μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα 
είδη άγριων ζώων καταγωγής χωρών 
όπου συλλαμβάνονται με παγίδες με 
σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι 
σύμφωνες με τα διεθνώς συμφωνηθέντα 
πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης (ΕΕ L 
308 της 9.11.1991, σ. 1)·

xxi) την οδηγία 2013/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους 
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το 
εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και 
τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, 
γατών και νυφιτσών  (ΕΕ L 178 της 
28.6.2013, σ. 107)·

xxii) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με τις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων 
συντροφιάς και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (ΕΕ 
L 178 της 28.6.2013, σ. 1)·

xxiii) την οδηγία 2009/156/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των 



PE623.622v02-00 94/100 AD\1162624EL.docx

EL

ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών 
προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 192 της 
23.7.2010, σ. 1)·

xxiv) την οδηγία 92/35/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για 
τη θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των 
μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των 
ίππων (ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19).

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Η – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο viii) –
δημόσια υγεία:

Η Άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο viii) –
δημόσια υγεία και υγειονομική ασφάλεια:

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Η – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέτρα για τον καθορισμό υψηλών 
προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας 
για τα όργανα και τις ουσίες ανθρώπινης 
προέλευσης, όπως ρυθμίζονται από:

1. Μέτρα για τον καθορισμό υψηλών 
προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας 
για τα όργανα και τις ουσίες ανθρώπινης 
προέλευσης, όπως ρυθμίζονται ιδίως από:

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Η – σημείο 1 – στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i α. την οδηγία (ΕΕ) 2016/1214 της 
Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2016, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2005/62/ΕΚ όσον αφορά τα πρότυπα και 
τις προδιαγραφές των συστημάτων 
ποιότητας για τα κέντρα αιμοδοσίας 
(ΕΕ L 199 της 26.7.2016, σ. 14)·
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Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Η – σημείο 1 – στοιχείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i β. την οδηγία 2005/61/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για την εφαρμογή της οδηγίας 
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
και την κοινοποίηση σοβαρών 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων και 
συμβαμάτων (ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 
32)·

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Η – σημείο 1 – στοιχείο i γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i γ. την οδηγία 2004/33/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2004, για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες 
τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα 
συστατικά του αίματος (ΕΕ L 91 της 
30.3.2004, σ. 25)·

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Η – σημείο 1 – στοιχείο i δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i δ. την οδηγία 2005/62/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, 
για την εφαρμογή της οδηγίας 
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών 
προτύπων και προδιαγραφών για ένα 
σύστημα ποιότητας στα κέντρα 
αιμοδοσίας (ΕΕ L 256 της 1.10.2005,
σ. 41)·

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Η – σημείο 1 – στοιχείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α. την οδηγία 2010/53/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, 
σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που 
προορίζονται για μεταμόσχευση (ΕΕ L 
207 της 6.8.2010, σ. 14).

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Η – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μέτρα για τον καθορισμό υψηλών 
προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας 
για τα φάρμακα και τα τεχνολογικά 
προϊόντα που προορίζονται για ιατρική 
χρήση, όπως ρυθμίζονται από:

2. Μέτρα για τον καθορισμό υψηλών 
προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας 
για τα φάρμακα και τα τεχνολογικά 
προϊόντα που προορίζονται για ιατρική 
χρήση, όπως ρυθμίζονται ιδίως από:

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Η – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατασκευή, παρουσίαση και 
πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων όπως ρυθμίζονται από την 
οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

5. Κατασκευή, παρουσίαση και 
πώληση προϊόντων καπνού και συναφών 
προϊόντων όπως ρυθμίζονται από την 
οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση προϊόντων 
καπνού και συναφών προϊόντων και την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 
127 της 29.4.2014, σ. 1).

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την κατασκευή, την 
παρουσίαση και την πώληση προϊόντων 
καπνού και συναφών προϊόντων και την 
κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 
127 της 29.4.2014, σ. 1), καθώς και 
διαφήμιση και χορηγία υπέρ των 
προϊόντων καπνού όπως ρυθμίζονται με 
την οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Μαΐου 2003, για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών όσον αφορά τη διαφήμιση και τη 
χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού (ΕΕ 
L 152 της 20.6.2003, σ. 16).

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος Ι – ενότητα Η – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Καταπολέμηση των επιβλαβών 
επιπτώσεων του οινοπνεύματος και 
προτεραιότητες που ορίζει η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για να βοηθήσει τις χώρες 
της Ένωσης να μειώσουν τις βλάβες που 
προκαλούνται από το οινόπνευμα.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – μέρος I – ενότητα Η – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Άλλες νομοθετικές πράξεις όσον 
αφορά τη δημόσια υγεία, ιδίως:

i) κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για 
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τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και για την κατάργηση της 
οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 
2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 
της 5.5.2017, σ. 176)·

ii) κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 
της 22.12.2009, σ. 59).

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ι – ενότητα Θ – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιώματα των καταναλωτών και 
προστασία των καταναλωτών, όπως 
ρυθμίζονται από:

Δικαιώματα των καταναλωτών και 
προστασία των καταναλωτών, όπως 
ρυθμίζονται ιδίως από:
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