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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Viso pasaulio pranešėjai padėjo atskleisti keletą pastarojo meto skandalų, susijusių su teisės 
pažeidimais, ypač finansų, aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų teisių srityse. Šie 
pranešėjai savo rizika, neturėdami jokios apsaugos, ėmėsi veiksmų ne dėl savęs, o dėl 
bendrojo intereso. Vis dėlto matome, kad daugeliu atvejų pranešėjams grasinama, jie 
persekiojami, sulaikomi, patraukiami baudžiamojon atsakomybėn ir net nuteisiami, tai vyksta 
ir Europoje. 

Tokia padėtis išryškina mūsų valstybių narių spragas taikant teisinės valstybės principą. Šias 
spragas ir trūkumus reikia ryžtingai ir atsakingai šalinti, visoje Europos Sąjungoje sukuriant 
veiksmingą pranešėjų apsaugos sistemą.

Tokia apsauga reikalinga nedelsiant, nes direktyva dėl komercinių paslapčių apribotas 
pranešėjų gebėjimas veikti, skleisti informaciją, apsiginti, be to, jie tapo pažeidžiamesni, kaip 
antai žurnalistai, dar labiau padidinus galimybes jiems taikyti sankcijas.

Demokratinėje valstybėje svarbiausia yra informacijos laisvė. Suteikus pranešėjams 
pažangios apsaugos bus judama ir pažangesnės demokratijos link. Tokia mano pasiūlymų 
esmė.

Europos Komisijos pateiktas tekstas yra be abejo žingsnis tinkama linkme, nes juo užpildoma 
esama spraga. Tačiau, kad būtų pasiektas bendras pranešėjų apsaugos tikslas, apsauga turi 
būti sustiprinta keliais aspektais.

Todėl siūlau patobulinti pasiūlymą padidinant sukurtoje apsaugos sistemoje numatytas teises 
ir garantijas.

Europos pranešėjų apsaugos biuro įsteigimas
Siūlau įsteigti Europos pranešėjų apsaugos biurą (pranc. OPLA). Šio biuro paslaugomis 
galėtų tiesiogiai naudotis pranešėjai ir taip būtų papildytos kitos siūlomos vidaus ir išorės 
pranešimų teikimo procedūros. 

OPLA būtų nepriklausoma, nešališkumo ir konfidencialumo reikalavimus atitinkanti ir visoje 
Europoje pasiekiama įstaiga. Jo užduotis būtų priimti pirminius pranešimus, užtikrinti, kad dėl 
šių pranešimų būtų imtasi tolesnių veiksmų ir atliekami tyrimai, ir prireikus kreiptis į 
kompetentingą instituciją (ESTT, OLAF, nacionalines arba Europos prokuratūras ir kt.), kad 
ši imtųsi atitinkamų priemonių.
Kaip ir nacionalinės valdžios institucijos, OPLA privalėtų teikti informaciją, konsultacijas ir 
pagalbą pranešėjams.

Vienodos galimybės naudotis įvairiais pranešimų teikimo kanalais
(Galimiems) pranešėjams reikia užtikrinti vienodas galimybes naudotis visais pranešimų 
teikimo kanalais (vidaus ar išorės, per nacionalinį arba Europos kanalą pasitelkiant OPLA), 
nenustatant nei prioritetinės tvarkos, nei hierarchijos, nei kokių nors specialių sąlygų, 
nukrypstančių nuo šioje direktyvoje išdėstytų sąlygų.

Teisė pranešti ir atskleisti informaciją
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Bet kuriam asmeniui, palaikančiam profesinius santykius su viešuoju arba privačiuoju 
subjektu, kai tie santykiai plačiai apibrėžti, turi būti suteikta teisė pranešti kompetentingai 
institucijai apie šio subjekto iš tiesų arba numanomai neteisėtais arba teisėtais, bet viešajam 
arba bendrajam interesui prieštaraujančiais veiksmais padarytą pažeidimą. Bet kuriuo atveju 
pranešėjams visuomet turi būti suteikta galimybė pasinaudoti teise atskleisti informaciją 
neatsižvelgiant į tai, ar jie pasinaudojo savo teise pranešti.

Besąlyginė pranešėjų apsauga
Kai asmuo pasinaudoja viena iš šių teisių, jam turi būti besąlygiškai suteikta šioje direktyvoje 
numatyta apsauga, t. y. turi būti pripažintas jo, kaip pranešėjo, statusas, suteikta apsauga nuo 
atsakomųjų veiksmų vykstant ir pasibaigus pranešimo teikimo procedūrai, taip pat, asmeniui 
pageidaujant, galimybė konsultuotis ir pasinaudoti teisine pagalba. Ši apsauga yra besąlyginė 
ir galioja net jei pasitvirtina, kad informacija in fine netiksli – ja gali būti suabejota tik jei 
pateikiama pakankamai įrodymų dėl pranešėjo nesąžiningumo ir piktavališkumo.

Išplėsta materialinė taikymo sritis
Nereikėtų riboti materialinę direktyvos taikymo sritį. Visa ES teisė ir politika pati savaime yra 
viešasis interesas, kurį reikia saugoti.

Pranešimo teikimo procedūra, kuria užtikrinamos pranešėjo teisės
Reikia pagerinti vidaus ir išorės pranešimų teikimo sąlygas ir procedūras, siekiant kuo labiau 
apsaugoti pranešėjus visos procedūros metu.

Veiksmingos sankcijos ir taisomieji veiksmai
Valstybės narės ir Komisija, gavusios pranešimą ir atlikdamos tyrimus, privalo užtikrinti, kad 
būtų taikomos veiksmingos sankcijos ir imamasi taisomųjų veiksmų, taip pat prireikus 
konsultuojamasi su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir kompetentingomis ES 
institucijomis.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus 
teisių konvenciją, ypač į jos 10 straipsnį,
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač 
į jos 11 straipsnį,

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) organizacijai dirbantys asmenys 
arba asmenys, kurie su ja turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, 
dažnai pirmieji sužino apie šiomis 
aplinkybėmis viešajam interesui kylančias 
grėsmes ar daromą žalą. Pateikdami 
informaciją apie pažeidimus jie atlieka 
labai svarbų vaidmenį atskleidžiant teisės 
pažeidimus ir užkertant jiems kelią, taip pat 
apsaugant visuomenės gerovę. Tačiau 
potencialius pranešėjus nuo pranešimo apie 
jiems susirūpinimą keliančius dalykus ar 
įtarimus dažnai atgraso atsakomųjų 
veiksmų baimė;

(1) organizacijai dirbantys asmenys 
arba asmenys, kurie su ja turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, 
dažnai pirmieji sužino apie šiomis 
aplinkybėmis viešajam interesui kylančias 
grėsmes ar daromą žalą. Pateikdami 
informaciją apie pažeidimus jie atlieka 
labai svarbų vaidmenį atskleidžiant teisės 
pažeidimus ir užkertant jiems kelią, taip pat 
apsaugant visuomenės gerovę. Tačiau 
potencialius pranešėjus nuo pranešimo apie 
jiems susirūpinimą keliančius dalykus ar 
įtarimus dažnai atgraso atsakomųjų 
veiksmų arba ilgų administracinių 
procedūrų baimė. Ši baimė tapo dar 
didesnė po keleto naujausių pavyzdžių, 
kai prieš pranešėjus buvo imtasi 
atsakomųjų veiksmų. Šia direktyva 
siekiama stiprinti pranešėjų pasitikėjimą 
jiems sudarant sąlygas pranešti apie 
pastebėtus ar numanomus teisės 
pažeidimus ir viešajam interesui galinčius 
pakenkti veiksmus ar veiklą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygmeniu pranešėjų 
pranešimai yra viena iš sudedamųjų 
Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimo 
dalių: jie papildo nacionalines ir Sąjungos 
vykdymo užtikrinimo sistemas informacija, 
kuri padeda veiksmingai nustatyti Sąjungos 
teisės pažeidimus, juos tirti ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą už juos;

(2) Sąjungos lygmeniu pranešėjų 
pranešimai ir informacijos atskleidimas 
yra viena iš sudedamųjų Sąjungos teisės 
vykdymo užtikrinimo dalių: jie papildo 
nacionalines ir Sąjungos vykdymo 
užtikrinimo sistemas informacija, kuri 
padeda veiksmingai nustatyti Sąjungos 
teisės pažeidimus, juos tirti ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą už juos;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tam tikrose politikos srityse dėl 
Sąjungos teisės pažeidimų gali būti daroma 
didelė žala viešajam interesui, nes kyla 
didelė rizika visuomenės gerovei. Jeigu 
tose srityse nustatomi vykdymo 
užtikrinimo trūkumai, o pranešėjai turi 
išskirtinę galimybę atskleisti pažeidimus, 
vykdymo užtikrinimą būtina gerinti 
užtikrinant veiksmingą pranešėjų apsaugą 
nuo atsakomųjų veiksmų ir sukuriant 
veiksmingus pranešimų teikimo kanalus;

(3) tam tikrose politikos srityse dėl 
Sąjungos teisės pažeidimų gali būti daroma 
didelė žala viešajam interesui, nes kyla 
didelė rizika visuomenės gerovei. Jeigu 
tose srityse nustatomi vykdymo 
užtikrinimo trūkumai, o pranešėjai turi 
išskirtinę galimybę atskleisti pažeidimus, 
vykdymo užtikrinimą būtina gerinti 
užtikrinant veiksmingą pranešėjų apsaugą 
nuo atsakomųjų veiksmų ir užtikrinant, 
kad būtų veiksmingų pranešimų teikimo 
kanalų;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) todėl bendri minimalūs standartai, 
kuriais užtikrinama veiksminga pranešėjų 
apsauga, turėtų būti taikomi tuose teisės 
aktuose ir politikos srityse, kuriuose i) yra 
poreikis stiprinti vykdymo užtikrinimą; 
ii)mažas pranešėjų aktyvumas yra 
pagrindinis veiksnys, darantis poveikį 

(5) todėl bendri minimalūs standartai, 
kuriais užtikrinama veiksminga ir 
besąlyginė pranešėjų apsauga, turėtų būti 
taikomi visuose Europos Sąjungos teisės 
aktuose ir politikos srityse, kurios dėl savo 
pobūdžio tenkina viešąjį ir bendrąjį 
interesą;
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vykdymo užtikrinimui, ir iii) Sąjungos 
teisės pažeidimai daro didelę žalą 
viešajam interesui;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pranešėjų apsauga yra būtina 
siekiant gerinti viešuosius pirkimus 
reglamentuojančios Sąjungos teisės 
vykdymo užtikrinimą. Be poreikio užkirsti 
kelią sukčiavimo ir korupcijos, susijusios 
su ES biudžeto įgyvendinimu, įskaitant 
viešuosius pirkimus, atvejams ir juos 
nustatyti, būtina spręsti nepakankamo 
viešųjų pirkimų taisyklių vykdymo 
užtikrinimo problemą, kai prekes, darbus ir 
paslaugas perka nacionalinės institucijos ir 
tam tikri viešųjų paslaugų teikėjai. Dėl 
tokių taisyklių pažeidimų iškraipoma rinka, 
padidėja verslo vykdymo išlaidos, 
pažeidžiami investuotojų ir akcininkų 
interesai ir apskritai mažinamas 
patrauklumas investicijoms ir sudaromos 
nevienodos veiklos sąlygos visoms 
Europoje veikiančioms įmonėms, o tai daro 
neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui;

(6) pranešėjų apsauga yra būtina ypač 
siekiant veiksmingiau įgyvendinti 
Sąjungos teisę, kuria pirmiausia 
reglamentuojami: žmogaus teisių 
apsauga, viešieji pirkimai, produktų ir 
transporto sauga, aplinkos standartai, 
ekocidas, visuomenės sveikata, sveikatos 
sutrikimo rizika ir vartotojų apsauga, 
maisto produktų ir pašarų sauga, gyvūnų 
sveikata, apsauga ir gerovė, branduolinė 
sauga ir radiacinė sauga, privatumo ir 
asmens duomenų apsauga, spaudos 
laisvė, konkurencijos teisė, finansinės 
paslaugos ir apmokestinimas, 
pažeidžiamų asmenų apsauga, taip pat 
sukčiavimo, korupcijos, mokesčių 
vengimo ir bet kokios kitos neteisėtos 
veiklos, susijusios su ES biudžeto 
įgyvendinimu, įskaitant viešuosius 
pirkimus, prevencija, nustatymas ir kova 
su jais. Būtina spręsti nepakankamo 
viešųjų pirkimų taisyklių vykdymo 
užtikrinimo problemą, kai prekes, darbus ir 
paslaugas perka nacionalinės institucijos ir 
tam tikri viešųjų paslaugų teikėjai. Dėl 
tokių taisyklių pažeidimų iškraipoma rinka, 
padidėja verslo vykdymo išlaidos, 
pažeidžiami investuotojų ir akcininkų 
interesai ir apskritai mažinamas 
patrauklumas investicijoms ir sudaromos 
nevienodos veiklos sąlygos visoms 
Europoje veikiančioms įmonėms, o tai daro 
neigiamą poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tai, kad pranešėjų apsauga yra 
svarbi, nes užkerta kelią transporto saugą 
reglamentuojančių taisyklių pažeidimams, 
kurie gali kelti pavojų žmonių gyvybėms, 
ir nuo jų atgraso, jau pripažįstama 
sektorinėse Sąjungos priemonėse, 
susijusiose su aviacijos sauga38 ir jūrų 
transporto sauga39, kuriose numatytos 
specialios pranešėjų apsaugos priemonės, 
taip pat konkretūs pranešimų teikimo 
kanalai. Šios priemonės taip pat apima 
darbuotojų, sąžiningai pranešančių apie 
savo klaidas, apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų (vadinamasis sąžiningumo 
principas). Šiuose dviejuose sektoriuose 
galiojančius pranešėjų apsaugos aspektus 
būtina papildyti, taip pat būtina numatyti 
tokią apsaugą, kad būtų skatinamas kitų 
transporto rūšių, būtent kelių ir 
geležinkelių transporto, saugumo standartų 
vykdymo užtikrinimas;

(9) tai, kad pranešėjų apsauga yra 
svarbi, nes užkerta kelią transporto saugą 
reglamentuojančių taisyklių pažeidimams, 
kurie gali kelti pavojų žmonių gyvybėms, 
ir nuo jų atgraso, jau pripažįstama 
sektorinėse Sąjungos priemonėse, 
susijusiose su aviacijos sauga38 ir jūrų 
transporto sauga39, kuriose numatytos 
specialios pranešėjų apsaugos priemonės, 
taip pat konkretūs pranešimų teikimo 
kanalai. Šios priemonės taip pat apima 
darbuotojų, sąžiningai pranešančių apie 
savo klaidas, apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų (vadinamasis sąžiningumo 
principas). Šiuose dviejuose sektoriuose 
galiojančius pranešėjų apsaugos aspektus 
būtina papildyti, taip pat būtina numatyti 
tokią apsaugą, kad būtų skatinamas kitų 
transporto rūšių, būtent specialiosios 
paskirties, vidaus vandenų, kelių ir 
geležinkelių transporto, saugumo standartų 
vykdymo užtikrinimas;

_________________ _________________

38 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės 
aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės 
veiklos (OL L 122, p. 18).

38 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės 
aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės 
veiklos (OL L 122, p. 18).

39 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos 
valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Konvencijos dėl darbo jūrų 
laivyboje ir kad ji būtų vykdoma 
(OL L 329, p. 1), 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės 
(OL L 131, p. 57).

39 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos 
valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Konvencijos dėl darbo jūrų 
laivyboje ir kad ji būtų vykdoma 
(OL L 329, p. 1), 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės 
(OL L 131, p. 57).
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) įrodymų rinkimas, nusikaltimų 
aplinkai ir neteisėtos veiklos, kuria 
pažeidžiama aplinkos apsauga, nustatymas 
ir nagrinėjimas tebėra iššūkis, kurį reikia 
aktyviau spręsti, kaip pripažinta 2018 m. 
sausio 18 d. Komisijos komunikate „ES 
aplinkosaugos reikalavimų laikymosi ir 
aplinkos valdymo gerinimo veiksmai“40. 
Nors pranešėjų apsaugos taisyklės dabar 
yra nustatytos tik vienoje sektorinėje 
priemonėje, susijusioje su aplinkos 
apsauga41, manoma, kad tokią apsaugą 
būtina nustatyti siekiant užtikrinti 
veiksmingą Sąjungos aplinkos apsaugos 
acquis vykdymą, nes jo pažeidimai gali 
padaryti didelę žalą viešajam interesui ir 
turėti šalutinį poveikį kitose valstybėse. Tai 
taip pat svarbu tais atvejais, kai nesaugūs 
produktai gali padaryti žalos aplinkai;

(10) įrodymų rinkimas, nusikaltimų 
aplinkai ir neteisėtos veiklos arba 
neveikimo, taip pat galimų aplinkos 
apsaugos pažeidimų nustatymas ir 
nagrinėjimas tebėra rimtas iššūkis, kurį 
reikia aktyviau spręsti, kaip pripažinta 
2018 m. sausio 18 d. Komisijos 
komunikate „ES aplinkosaugos 
reikalavimų laikymosi ir aplinkos valdymo 
gerinimo veiksmai“40. Nors pranešėjų 
apsaugos taisyklės dabar yra nustatytos tik 
vienoje sektorinėje priemonėje, susijusioje 
su aplinkos apsauga41, manoma, kad tokią 
apsaugą būtina nustatyti siekiant užtikrinti 
veiksmingą Sąjungos aplinkos apsaugos 
acquis vykdymą, nes jo pažeidimai gali 
padaryti didelę žalą viešajam interesui ir 
aplinkai ir turėti šalutinį poveikį kitose 
valstybėse. Tai taip pat svarbu tais atvejais, 
kai nesaugūs produktai gali padaryti žalos 
aplinkai;

__________________ __________________

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

41 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos (OL L 178, p. 66).

41 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos (OL L 178, p. 66).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) dėl panašių aplinkybių, remiantis 
galiojančiomis nuostatomis, pranešėjų 
apsaugą galima pagrįstai nustatyti ir 
siekiant užkirsti kelią maisto grandinėje 
galiojančių ES taisyklių, visų pirma 

(11) dėl panašių aplinkybių, remiantis 
galiojančiomis nuostatomis, pranešėjų 
apsaugą galima pagrįstai nustatyti ir 
siekiant užkirsti kelią maisto grandinėje 
galiojančių ES taisyklių, visų pirma 
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susijusių su maisto ir pašarų sauga ir 
gyvūnų sveikata ir gerove, pažeidimams. 
Šiose srityse parengtos įvairios Sąjungos 
taisyklės yra glaudžiai tarpusavyje 
susijusios. Reglamente (EB) 
Nr. 178/200242 nustatyti bendrieji principai 
ir reikalavimai, kuriais grindžiamos visos 
Sąjungos ir nacionalinės su maistu ir 
pašarais susijusios priemonės, o ypatingas 
dėmesys skiriamas maisto saugai, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir 
vartotojų interesų, susijusių su maistu, 
apsaugą, taip pat veiksmingą vidaus rinkos 
veikimą. Šiame reglamente, be kita ko, 
nustatyta, kad maisto tvarkymo ir pašarų 
ūkio subjektams neleidžiama trukdyti savo 
darbuotojams ir kitiems asmenims 
bendradarbiauti su kompetentingomis 
institucijomis, jeigu taip būtų galima 
išvengti dėl maisto kylančio pavojaus, 
sumažinti tą pavojų ar jį pašalinti. Sąjungos 
teisės aktų leidėjas panašaus požiūrio 
laikėsi priimdamas Gyvūnų sveikatos 
teisės aktą – Reglamentą (ES) 2016/429, 
kuriuo nustatomos gyvūnų ligų, kurios 
perduodamos gyvūnams arba žmonėms, 
prevencijos ir kontrolės taisyklės43;

susijusių su maisto ir pašarų sauga ir 
gyvūnų sveikata, apsauga ir gerove, 
pažeidimams. Šiose srityse parengtos 
įvairios Sąjungos taisyklės yra glaudžiai 
tarpusavyje susijusios. Reglamente (EB) 
Nr. 178/200242 nustatyti bendrieji principai 
ir reikalavimai, kuriais grindžiamos visos 
Sąjungos ir nacionalinės su maistu ir 
pašarais susijusios priemonės, o ypatingas 
dėmesys skiriamas maisto saugai, siekiant 
užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir 
vartotojų interesų, susijusių su maistu, 
apsaugą, taip pat veiksmingą vidaus rinkos
veikimą. Šiame reglamente, be kita ko, 
nustatyta, kad maisto tvarkymo ir pašarų 
ūkio subjektams neleidžiama trukdyti savo 
darbuotojams ir kitiems asmenims 
bendradarbiauti su kompetentingomis 
institucijomis, jeigu taip būtų galima 
išvengti dėl maisto kylančio pavojaus, 
sumažinti tą pavojų ar jį pašalinti. Sąjungos 
teisės aktų leidėjas panašaus požiūrio 
laikėsi priimdamas Gyvūnų sveikatos 
teisės aktą – Reglamentą (ES) 2016/429, 
kuriuo nustatomos gyvūnų ligų, kurios 
perduodamos gyvūnams arba žmonėms, 
prevencijos ir kontrolės taisyklės43.
Tarybos Direktyvoje 98/58/EB43a ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvoje 2010/63/ES43b, taip pat 
Tarybos reglamentuose (EB) 
Nr. 1/200543c ir (EB) Nr. 1099/200943d

nustatytos ūkinės paskirties, vežamų, 
žudomų ir bandymams naudojamų 
gyvūnų apsaugos ir gerovės taisyklės; 

__________________ __________________

42 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 31, p. 1).

42 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

43 OJ L 84, p. 1 43 OJ L 84, p. 1

43a 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų 
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apsaugos (OL L 221, 1998 8 8, p. 23).

43b 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/63/ES dėl mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 
2010 10 20, p. 33);

43c 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų 
apsaugos juos vežant ir atliekant 
susijusias operacijas ir iš dalies keičiantis 
Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 003, 
2005 1 5, p. 1).

43d 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl 
žudomų gyvūnų apsaugos (OL L 303, 
2009 11 18, p. 1).

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) privatumo ir asmens duomenų 
apsauga yra kita sritis, kurioje pranešėjai 
turi išskirtinę galimybę atskleisti 
informaciją apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, dėl kurių gali būti daroma 
didelė žala viešajam interesui. Panašios 
nuostatos taikomos Direktyvos dėl tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo45, kuria 
nustatoma pranešimų apie incidentus 
(įskaitant incidentus, nesusijusius su 
asmens duomenimis) ir saugumo 
reikalavimus, taikomus esmines paslaugas 
įvairiuose sektoriuose (pvz., energijos, 
sveikatos, transporto, bankų ir pan.) 
teikiantiems subjektams ir pagrindinių 
skaitmeninių paslaugų teikėjams (pvz., 
debesijos kompiuterijos paslaugos) 
teikimo tvarka, pažeidimams. Šioje srityje 
pranešėjų teikiami pranešimai yra ypač 
vertingi užkertant kelią saugumo 
incidentams, kurie gali daryti poveikį 
pagrindinei ekonominei ir socialinei 

(14) privatumo ir asmens duomenų 
apsauga yra kita sritis, kurioje pranešėjai 
turi išskirtinę galimybę atskleisti 
informaciją apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, dėl kurių gali būti daroma 
didelė žala viešajam interesui. Panašios 
nuostatos taikomos pažeidus Direktyvą dėl 
tinklų ir informacinių sistemų saugumo45, 
kuria nustatoma pranešimų apie incidentus 
(įskaitant incidentus, nesusijusius su 
asmens duomenimis) teikimo tvarka ir 
saugumo reikalavimai, taikomi esmines 
paslaugas įvairiuose sektoriuose (pvz., 
energijos, turizmo, sveikatos, transporto, 
bankų, statybos ir pan.) teikiantiems 
subjektams, pagrindinių skaitmeninių 
paslaugų (pvz., debesijos kompiuterijos 
paslaugų) teikėjams ir pagrindinių 
komunalinių paslaugų (vandens, elektros, 
dujų tiekimo ir pan.) teikėjams. Šioje 
srityje pranešėjų teikiami pranešimai yra 
ypač vertingi užkertant kelią saugumo 
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veiklai ir plačiai naudojamoms 
skaitmeninėms paslaugoms. Tai padeda 
užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų, kurios 
turi esminę reikšmę vidaus rinkos veikimui 
ir visuomenės gerovei, teikimą;

incidentams, kurie gali daryti poveikį 
pagrindinei ekonominei ir socialinei veiklai 
ir plačiai naudojamoms skaitmeninėms 
paslaugoms. Tai padeda užtikrinti 
nenutrūkstamą paslaugų, kurios turi esminę 
reikšmę vidaus rinkos veikimui ir 
visuomenės gerovei, teikimą;

__________________ __________________

45 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti.

45 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) apsauga turėtų būti suteikta ne tik 
ES, bet ir už jos teritorijos ribų esančiuose 
Europos subjektuose dirbantiems 
asmenims. Tokia apsauga taip pat turėtų 
būti taikoma Sąjungos institucijų, 
agentūrų ir įstaigų pareigūnams ir kitiems 
tarnautojams bei stažuotojams;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant veiksmingai nustatyti 
Sąjungos teisės pažeidimus ir užkirsti jiems 
kelią, gyvybiškai svarbu, kad susijusi 
informacija greitai pasiektų arčiausiai 
problemos šaltinio esančius subjektus, 
kurie turi geriausias galimybes atlikti 
tyrimą ir įgaliojimus ištaisyti pažeidimą, 
kai tai įmanoma. Tam reikia, kad 
privačiojo ir viešojo sektorių juridiniai 
subjektai įdiegtų tinkamas pranešimų 

(37) siekiant veiksmingai nustatyti 
Sąjungos teisės pažeidimus ir užkirsti jiems 
kelią, būtų naudinga, kad susijusi 
informacija greitai pasiektų arčiausiai 
problemos šaltinio esančius subjektus, 
kurie turi geriausias galimybes atlikti 
tyrimą ir įgaliojimus ištaisyti pažeidimą, 
kai tai įmanoma. Tam reikia, kad 
privačiojo ir viešojo sektorių juridiniai 
subjektai įdiegtų tinkamas pranešimų 
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priėmimo ir tolesnių veiksmų vidaus 
procedūras;

priėmimo ir tolesnių veiksmų vidaus 
procedūras;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) prievolės įdiegti vidaus pranešimų 
teikimo kanalus išimtis, taikoma 
mažosioms ir labai mažoms įmonėms, 
neturėtų būti taikoma privačioms įmonėms, 
veikiančioms finansinių paslaugų srityje.
Tokios įmonės toliau turėtų turėti prievolę 
įdiegti vidaus pranešimų teikimo kanalus 
laikydamosi dabartinių prievolių, kurias 
turi pagal Sąjungos finansinių paslaugų 
acquis;

(39) prievolės įdiegti vidaus pranešimų 
teikimo kanalus išimtis, taikoma 
mažosioms ir labai mažoms įmonėms, 
neturėtų būti taikoma privačioms įmonėms, 
veikiančioms finansinių paslaugų srityje ir 
sunkią negalią turinčių ir (arba) dėl savo 
amžiaus, fizinių ar psichikos sutrikimų 
pažeidžiamų ir silpnų asmenų priežiūros 
srityje; Tokios įmonės toliau turėtų turėti 
prievolę įdiegti vidaus pranešimų teikimo 
kanalus laikydamosi dabartinių prievolių, 
kurias turi pagal Sąjungos finansinių 
paslaugų acquis;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) turėtų būti aišku, kad privačiųjų 
juridinių subjektų, kurie nėra įdiegę 
vidaus pranešimų teikimo kanalų, atveju 
pranešimų teikėjai turėtų galėti 
pranešimus teikti išorėje tiesiogiai 
kompetentingoms institucijoms, ir tokiems 
asmenims turėtų būti teikiama šioje 
direktyvoje numatyta apsauga nuo 
atsakomųjų veiksmų;

(40) bet kuriuo atveju pranešimų 
teikėjai turėtų galėti pranešimus teikti 
išorėje tiesiogiai nacionalinei valdžios 
institucijai (toliau – kompetentingos 
institucijos), taip pat pasinaudoti savo 
teise atskleisti informaciją ir jiems turėtų 
būti teikiama šioje direktyvoje numatyta 
apsauga nuo atsakomųjų veiksmų;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) vidaus pranešimų teikimo 
procedūros turėtų būti tokios, kad privatieji 
juridiniai subjektai galėtų priimti ir visiškai 
konfidencialiai ištirti savo darbuotojų ir 
savo patronuojamųjų ar susijusių įmonių 
(grupės) darbuotojų teikiamus pranešimus, 
taip pat, kiek tai įmanoma, pranešimus, 
kuriuos pateikia grupės atstovai bei tiekėjai 
ir bet kuris asmuo, kuris informaciją apie 
pažeidimus sužino, nes vykdydamas su 
savo darbu susijusią veiklą turi ryšių su tuo 
subjektu ir grupe;

(44) vidaus pranešimų teikimo 
procedūros turėtų būti tokios, kad privatieji 
ir viešieji juridiniai subjektai galėtų priimti 
ir visiškai konfidencialiai ištirti, kai 
įmanoma, taikant kuo mažiau 
administracinių procedūrų ir vengiant 
pernelyg ilgų apklausų pranešimų 
priėmimo metu, savo darbuotojų ir savo 
patronuojamųjų ar susijusių įmonių 
(grupės) darbuotojų teikiamus pranešimus, 
taip pat, kiek tai įmanoma, pranešimus, 
kuriuos pateikia grupės atstovai bei tiekėjai 
ir bet kuris asmuo, kuris informaciją apie 
pažeidimus sužino, nes vykdydamas su 
savo darbu susijusią veiklą turi ryšių su tuo 
subjektu ir grupe;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) kalbant apie vidaus pranešimų 
teikimą, tam, kad būtų sukurtas 
pasitikėjimas visos pranešėjų apsaugos 
sistemos veiksmingumu ir mažėtų tolesnių 
nereikalingų pranešimų ir viešo 
informacijos atskleidimo tikimybė, labai 
svarbu, kad apie tolesnių veiksmų dėl 
pranešimų procedūrą teikiama informacija 
būtų kokybiška ir skaidri. Pranešimo 
teikėjui turėtų būti per pagrįstą laikotarpį 
pranešta apie veiksmus, kurių ketinama 
imtis ar buvo imtasi reaguojant į jo 
pranešimą (pvz., jam turėtų būti pranešta 
apie tai, kad byla nutraukta dėl pakankamų 
įrodymų trūkumo ar kitais pagrindais, apie 
tai, kad pradėtas vidaus tyrimas, galbūt 
pateikiant jo išvadas, ir (arba) apie 
priemones, kurių imtasi iškeltai problemai 
išspręsti, ar apie klausimo perdavimą 
kompetentingai institucijai tolesniam 
tyrimui), jeigu tokia informacija nedaro 

(46) kalbant apie vidaus pranešimų 
teikimą, tam, kad būtų sukurtas 
pasitikėjimas visos pranešėjų apsaugos 
sistemos veiksmingumu ir mažėtų tolesnių 
nereikalingų pranešimų ir viešo 
informacijos atskleidimo tikimybė, labai 
svarbu, kad apie tolesnių veiksmų dėl 
pranešimų procedūrą teikiama informacija 
būtų kokybiška ir skaidri. Pranešimo 
teikėjui turėtų būti per pagrįstą laikotarpį 
pranešta apie veiksmus, kurių ketinama 
imtis ar buvo imtasi reaguojant į jo 
pranešimą (pvz., jam turėtų būti pranešta 
apie tai, kad byla nutraukta dėl pakankamų 
įrodymų trūkumo ar kitais pagrindais, apie 
tai, kad pradėtas vidaus tyrimas, galbūt 
pateikiant jo išvadas, ir (arba) apie 
priemones, kurių imtasi iškeltai problemai 
išspręsti, ar apie klausimo perdavimą 
kompetentingai institucijai tolesniam 
tyrimui), jeigu tokia informacija nedaro 
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poveikio vidaus ar teisminiam tyrimui arba 
susijusio asmens teisėms. Toks pagrįstas 
laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis nei iš viso 
trys mėnesiai. Kai dėl tinkamų tolesnių 
veiksmų dar sprendžiama, pranešimo 
teikėjui apie tai turėtų būti pranešta, kartu 
nurodant informaciją, kuri jam dar bus 
pateikta vėliau;

poveikio vidaus ar teisminiam tyrimui arba 
susijusio asmens teisėms. Toks pagrįstas 
laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis nei iš viso 
trys mėnesiai. Kai dėl tinkamų tolesnių 
veiksmų dar sprendžiama, pranešimo 
teikėjui apie tai turėtų būti pranešta, kartu 
nurodant informaciją, kuri jam dar bus 
pateikta vėliau; Pranešimo teikėjui turi 
būti pranešta apie tyrimo eigą ir turi būti 
suteikta galimybė bent vieną kartą gauti 
ataskaitos projektą, kad galėtų jį 
peržiūrėti, pakomentuoti ir prireikus 
pataisyti, bet tai nebūtų privaloma. Tos 
pastabos turėtų būti įtrauktos į tyrimą ir į 
jas turi būti atsižvelgta stebint tyrimą. 
Pranešimo teikėjui turi būti praneštas 
tyrimo rezultatas ir jam (jai) turi būti 
suteikta galimybė peržiūrėti ir 
pakomentuoti galutinę tyrimo ataskaitą. 
Tos pastabos turėtų būti įtrauktos į 
galutinę ataskaitą;

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) asmenys, svarstantys, ar pranešti 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, turėtų 
būti pakankamai informuoti, kad galėtų 
priimti pagrįstą sprendimą, ar, kaip ir kada 
pateikti pranešimą. Privatieji ir viešieji 
subjektai, įdiegę vidaus pranešimų teikimo 
procedūras, turi pateikti informaciją apie 
šias procedūras, taip pat apie išorės 
pranešimų teikimo atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms procedūras. 
Tokia informacija turi būti lengvai 
suprantama ir lengvai prieinama, įskaitant, 
kiek tik įmanoma, ne tik subjekto 
darbuotojams, bet ir kitiems asmenims, 
kurie su juo turi ryšių vykdydami su savo 
darbu susijusią veiklą, pvz., paslaugų 
teikėjams, platintojams, tiekėjams ir verslo 
partneriams. Pavyzdžiui, tokia informacija 
gali būti dedama matomoje, visiems šiems 
asmenims prieinamojo vietoje ir subjekto 

(47) asmenys, svarstantys, ar pranešti 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, turėtų 
būti pakankamai informuoti, kad galėtų 
priimti pagrįstą sprendimą, ar, kaip ir kada 
pateikti pranešimą. Todėl jiems turi būti 
suteikta galimybė kreiptis į nacionalinę 
valdžios instituciją, kuri yra pirmasis 
informacijos ir ryšių punktas, ir paprašyti 
pakonsultuoti. Jiems taip pat turi būti 
suteikta galimybė kreiptis į pilietinės 
visuomenės organizacijas, susijusias su 
pranešėjų apsauga. Privatieji ir viešieji 
subjektai, įdiegę vidaus pranešimų teikimo 
procedūras, turi pateikti informaciją apie 
šias procedūras, taip pat apie išorės 
pranešimų teikimo atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms procedūras. 
Jie taip pat turi teikti informaciją apie 
pranešėjams garantuojamas teises, 
pirmiausia apie šioje direktyvoje 
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svetainėje, taip pat gali būti įtraukta į 
darbuotojų mokymo kursus etikos ir 
sąžiningumo klausimais;

garantuojamą teisę atskleisti informaciją 
ir apie galimybę kreiptis į pilietinės 
visuomenės organizacijas, susijusias su 
pranešėjų apsauga, pirmiausia tas, kurios 
pranešėjams teikia strategines ir teisines 
konsultacijas. Tokia informacija turi būti 
lengvai suprantama ir lengvai prieinama, 
įskaitant, kiek tik įmanoma, ne tik subjekto 
darbuotojams, bet ir kitiems asmenims, 
kurie su juo turi ryšių vykdydami su savo 
darbu susijusią veiklą, pvz., paslaugų 
teikėjams, platintojams, tiekėjams ir verslo 
partneriams. Pavyzdžiui, tokia informacija 
gali būti dedama matomoje, visiems šiems 
asmenims prieinamojo vietoje ir subjekto 
svetainėje, taip pat gali būti įtraukta į 
darbuotojų mokymo kursus etikos ir 
sąžiningumo klausimais;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) kompetentingos institucijos turėtų 
reguliariai peržiūrėti savo procedūras ir 
keistis gerosios praktikos pavyzdžiais su 
kitomis kompetentingomis institucijomis, 
taip užtikrindamos, kad šios procedūros 
būtų tinkamos, taigi atitiktų savo paskirtį;

(59) kompetentingos institucijos turėtų 
reguliariai peržiūrėti savo procedūras ir 
keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, 
įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijų rekomendacijas, su kitomis 
kompetentingomis institucijomis, taip 
užtikrindamos, kad šios procedūros būtų 
tinkamos, taigi atitiktų savo paskirtį;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) paprastai pranešimų teikėjai 
pirmiausia turėtų pasinaudoti jiems 
prieinamais vidaus kanalais ir pranešimą 
pateikti savo darbdaviui. Tačiau gali būti, 
kad vidaus kanalų nėra (jeigu subjektams 

Išbraukta.
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pagal šią direktyvą arba taikomą 
nacionalinę teisę nenustatyta prievolė 
įdiegti tokius kanalus) arba juos naudoti 
neprivaloma (taip gali būti tuo atveju, 
jeigu asmenys nėra saistomi darbo 
santykių), arba kanalais buvo 
pasinaudota, tačiau jie tinkamai 
nesuveikė (pvz., pranešimas deramai 
neišnagrinėjamas ar išnagrinėjamas ne 
per pagrįstą laikotarpį arba, nepaisant 
teigiamų tyrimo rezultatų, nesiimama 
jokių veiksmų teisės pažeidimui pašalinti);

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) pranešimų teikėjai turėtų būti 
apsaugoti nuo bet kokios formos 
tiesioginių ar netiesioginių atsakomųjų 
veiksmų, kurių imasi jų darbdavys arba 
klientas ar paslaugų gavėjas ir pastarajam 
dirbantys arba jo vardu veikiantys 
asmenys, įskaitant bendradarbius ir tos 
pačios organizacijos arba kitos 
organizacijos, su kuria pranešimo teikėjas 
turi ryšių vykdydamas su savo darbu 
susijusią veiklą, vadovus, jeigu susijęs 
asmuo ragina imtis atsakomųjų veiksmų 
arba atsakomuosius veiksmus toleruoja. 
Reikėtų užtikrinti apsaugą nuo atsakomųjų 
priemonių, kurių imamasi ne tik prieš patį 
pranešimo teikėją, bet ir prieš jo 
atstovaujamą juridinį subjektą, pvz., 
atsisakoma teikti paslaugas, įtraukiama į 
juoduosius sąrašus arba boikotuojamas 
verslas. Netiesioginiai atsakomieji 
veiksmai taip pat apima veiksmus, kurių 
imamasi prieš pranešimo teikėjo 
giminaičius, kurie taip pat yra darbo ryšiais 
susiję su pastarojo darbdaviu arba klientu 
ar paslaugų gavėju, ir darbuotojų atstovus, 
parėmusiems pranešimo teikėją;

(65) pranešimų teikėjai turėtų būti 
apsaugoti nuo bet kokios formos 
tiesioginių ar netiesioginių atsakomųjų 
veiksmų, kurių imasi jų darbdavys arba 
klientas ar paslaugų gavėjas ir pastarajam 
dirbantys arba jo vardu veikiantys 
asmenys, įskaitant bendradarbius ir tos 
pačios organizacijos arba kitos 
organizacijos, su kuria pranešimo teikėjas 
turi ryšių vykdydamas su savo darbu 
susijusią veiklą, vadovus. Reikėtų 
užtikrinti apsaugą nuo atsakomųjų 
priemonių, kurių imamasi ne tik prieš patį 
pranešimo teikėją, bet ir prieš jo 
atstovaujamą juridinį subjektą, pvz., 
atsisakoma teikti paslaugas, įtraukiama į 
juoduosius sąrašus arba boikotuojamas 
verslas. Apsaugą nuo atsakomųjų veiksmų 
taip pat reikėtų suteikti su pranešimo 
teikėju glaudžiai susijusiems fiziniams 
asmenims, neatsižvelgiant į veiklos pobūdį 
ir tai, ar ji apmokama, ar ne.
Netiesioginiai atsakomieji veiksmai taip 
pat apima veiksmus, kurių imamasi prieš 
pranešimo teikėjo giminaičius, kurie taip 
pat yra darbo ryšiais susiję su pastarojo 
darbdaviu arba klientu ar paslaugų gavėju, 
ir asmenų atstovus, parėmusiems 
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pranešimo teikėją;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) potencialūs pranešėjai, kurie nėra 
tikri, kaip teikti pranešimus ir ar jie 
galiausiai bus apsaugoti, gali nesiryžti jų 
teikti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
susijusi informacija būtų teikiama jos 
naudotojams patogiu būdu ir kad ji būtų 
lengvai prieinama plačiajai visuomenei. 
Turėtų būti nemokamai teikiamos 
individualios, nešališkos ir konfidencialios 
konsultacijos, pvz., apie tai, ar atitinkamai 
informacijai taikomos galiojančios 
pranešėjų apsaugos taisyklės, kurį 
pranešimo teikimo kanalą geriausia naudoti 
ir kokiomis alternatyviomis procedūromis 
galima pasinaudoti tais atvejais, kai 
informacijai netaikomos galiojančios 
taisyklės (gairių teikimas). Galimybė gauti 
tokias konsultacijas gali padėti užtikrinti, 
kad pranešimai būtų teikiami naudojant 
tinkamus kanalus ir atsakingai, taip pat kad 
pažeidimai bei nusižengimai būtų laiku 
nustatyti arba kad net jiems būtų užkirstas 
kelias;

(67) potencialūs pranešėjai, kurie nėra 
tikri, kaip teikti pranešimus ir ar jie 
galiausiai bus apsaugoti, gali nesiryžti jų 
teikti arba pasinaudoti savo teise atskleisti 
informaciją. Todėl kompetentingos 
institucijos turi būti prieinamos 
potencialiems pranešėjams kaip pirmas 
informacijos ir ryšių punktas, suteikiantis 
visą informaciją apie jų teises, pranešimų 
teikimo procedūras, kuriomis jie gali 
pasinaudoti, juos konsultuojantis ir 
nurodantis, kokių veiksmų toliau imtis. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
susijusi informacija būtų teikiama jos 
naudotojams patogiu būdu ir kad ji būtų 
lengvai prieinama plačiajai visuomenei. 
Turėtų būti nemokamai teikiamos 
individualios, nešališkos ir konfidencialios 
konsultacijos, pvz., apie tai, ar atitinkamai 
informacijai taikomos galiojančios 
pranešėjų apsaugos taisyklės, kurį 
pranešimo teikimo kanalą geriausia naudoti 
ir kokiomis alternatyviomis procedūromis 
galima pasinaudoti tais atvejais, kai 
informacijai netaikomos galiojančios 
taisyklės (gairių teikimas). Galimybė gauti 
tokias konsultacijas gali padėti užtikrinti, 
kad pranešimai būtų teikiami naudojant 
tinkamus kanalus ir atsakingai, taip pat kad 
pažeidimai bei nusižengimai būtų laiku 
nustatyti arba kad net jiems būtų užkirstas 
kelias; Be to, kompetentingos institucijos, 
pilietinės visuomenės organizacijos, 
susijusios su pranešėjų apsauga, kaip 
antai tos, kurios pranešėjams teikia 
strategines ir teisines konsultacijas arba 
stebi, kaip taikoma ši direktyva, taip pat 
turėtų būti potencialių pranešėjų ryšių 
punktas, teikiantis visą informaciją apie 
pranešėjų teises, apie pranešimų teikimo 
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procedūras, kuriomis šie gali pasinaudoti, 
juos nukreipiantis į kompetentingą 
instituciją, jiems teikiantis konsultacijas ir 
nurodantis, kokių veiksmų toliau imtis;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) atsakomųjų veiksmų sulaukiantys 
pranešimų teikėjai pagal tam tikras 
nacionalines sistemas ir tam tikrais atvejais 
turi galimybę pasinaudoti fakto, kad jie 
atitinka taikytinose taisyklėse nustatytas 
sąlygas, patvirtinimu. Nepaisant tokių 
galimybių, jiems reikėtų suteikti 
veiksmingą galimybę kreiptis dėl teisminės 
peržiūros, kai, remiantis visomis 
konkrečiomis kiekvienos bylos 
aplinkybėmis, teismai gali nuspręsti, ar 
tokie asmenys atitinka taikytinose 
taisyklėse nustatytas sąlygas;

(68) atsakomųjų veiksmų sulaukiantys 
pranešimų teikėjai pagal tam tikras 
nacionalines sistemas ir tam tikrais atvejais 
turi galimybę pasinaudoti fakto, kad jie 
atitinka taikytinose taisyklėse nustatytas 
sąlygas, patvirtinimu. Nepaisant tokių 
galimybių, jiems reikėtų suteikti 
veiksmingą galimybę kreiptis dėl teisminės 
peržiūros, kai, remiantis visomis 
konkrečiomis kiekvienos bylos 
aplinkybėmis, teismai gali nuspręsti, ar 
tokie asmenys atitinka taikytinose 
taisyklėse nustatytas sąlygas;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) šia direktyva nustatomi minimalūs 
standartai, o valstybės narės turėtų būti 
įgaliotos nustatyti arba toliau taikyti 
pranešimo teikėjui palankesnes nuostatas, 
jeigu tokios nuostatos neprieštarauja 
susijusių asmenų apsaugos priemonėms;

(80) šia direktyva nustatomi minimalūs 
standartai, o valstybės narės turėtų būti 
įgaliotos ir skatinamos nustatyti arba toliau 
taikyti pranešimo teikėjui palankesnes 
nuostatas, jeigu tokios nuostatos 
neprieštarauja susijusių asmenų apsaugos 
priemonėms;

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant geresnio Sąjungos teisės ir 
politikos vykdymo užtikrinimo
konkrečiose srityse, šioje direktyvoje 
nustatomi bendri minimalūs apsaugos 
standartai, taikomi asmenims, 
pranešantiems apie toliau nurodytą 
neteisėtą veiklą arba piktnaudžiavimą 
teise:

1. Siekiant geresnio Sąjungos teisės ir 
politikos vykdymo užtikrinimo, šioje 
direktyvoje nustatomi bendri minimalūs 
apsaugos standartai, taikomi asmenims, 
pranešantiems apie toliau nurodytą 
neteisėtą veiklą, piktnaudžiavimą teise
arba veiklą, kuri prieštarauja ES teisei, 
ypač apie:

a) pažeidimus, patenkančius į šių 
sričių priede (I ir II dalys) nurodytų 
Sąjungos aktų taikymo sritį:

a) pažeidimus, patenkančius į 
Sąjungos aktų taikymo sritį, visų pirma 
nurodytus priede (I ir II dalys) ir 
susijusius su šiomis sritimis:

i) viešųjų pirkimų; i) viešųjų pirkimų;

ii) finansinių paslaugų, pinigų plovimo 
ir teroristų finansavimo prevencijos;

ii) finansinių paslaugų, pinigų plovimo 
ir teroristų finansavimo prevencijos;

iia) socialinių standartų, darbuotojų 
sveikatos ir saugos;

iii) produktų saugos; iii) maisto ir ne maisto produktų
saugos;

iv) transporto saugos; iv) transporto saugos;

v) aplinkos apsaugos; v) aplinkos apsaugos, darnaus 
vystymosi, atliekų tvarkymo, jūrų, oro ir 
triukšmo taršos, vandens ir dirvožemio 
apsaugos ir valdymo, gamtos ir biologinės 
įvairovės apsaugos ir kovos su klimato 
kaita bei nusikaltimais laukinei gamtai;

vi) branduolinės saugos; vi) branduolinės saugos;

vii) maisto ir pašarų saugos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės;

vii) maisto ir pašarų saugos;

viia) gyvūnų apsaugos, sveikatos ir 
gerovės;

viii) visuomenės sveikatos; viii) visuomenės sveikatos;

ix) vartotojų apsaugos; ix) vartotojų apsaugos;

x) privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos bei tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo.

x) privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos bei tinklų ir informacinių sistemų 
saugumo;

ab) Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 11 straipsnyje ir šiuo 
straipsniu grindžiamoje jurisprudencijoje 
nurodytos saviraiškos ir informacijos 
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laisvės;

ac) mokestinio sukčiavimo, mokesčių 
slėpimo ir optimizavimo;

ad) socialinio, aplinkos, ekonominio ir 
mokestinio dempingo;

ae) ekocido;

b) SESV 101, 102, 106, 107 ir 108 
straipsnių pažeidimus ir pažeidimus, 
patenkančius į Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/2003 ir Tarybos reglamento (ES) 
2015/1589 taikymo sritį;

b) konkurencijos teisę, ypač SESV
101, 102, 106, 107 ir 108 straipsnių 
pažeidimus ir pažeidimus, patenkančius į 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 ir 
Tarybos reglamento (ES) 2015/1589 
taikymo sritis;

c) pažeidimus, kurie daro poveikį 
Sąjungos finansiniams interesams, kaip
apibrėžta SESV 325 straipsnyje ir išsamiau 
apibūdinta visų pirma Direktyvoje (ES) 
2017/1371 ir Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013;

c) Sąjungos finansinius interesus, 
kaip apibrėžta SESV 325 straipsnyje ir 
ypač Direktyvoje (ES) 2017/1371 ir 
Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013;

d) pažeidimus, susijusius su vidaus 
rinka, kaip nurodyta SESV 26 straipsnio 2 
dalyje, kiek tai susiję su veiksmais, kuriais 
pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, 
arba susitarimais, kuriais siekiama įgyti 
mokestinį pranašumą, kuris kenkia 
taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui 
arba tikslui.

d) vidaus rinką, kaip nurodyta SESV 
26 straipsnio 2 dalyje, kiek tai susiję su 
veiksmais, kuriais pažeidžiamos pelno 
mokesčio taisyklės, arba susitarimais, 
kuriais siekiama įgyti mokestinį 
pranašumą, kuris kenkia taikytinos pelno 
mokesčio teisės dalykui arba tikslui.

2. Jeigu priedo 2 dalyje išvardytuose 
konkrečių sektorių Sąjungos aktuose yra 
nustatytos konkrečios pranešimo apie 
pažeidimus taisyklės, taikomos būtent tos 
taisyklės. Šios direktyvos nuostatos 
taikomos visiems su pranešimų teikėjų 
apsauga susijusiems klausimams, kurių 
nereglamentuoja minėti konkrečių sektorių 
Sąjungos aktai.

2. Jeigu priedo 2 dalyje išvardytuose 
konkrečių sektorių Sąjungos aktuose yra 
nustatytos konkrečios pranešimo apie 
pažeidimus taisyklės, taikomos būtent tos 
taisyklės. Šios direktyvos nuostatos 
taikomos visiems su pranešimų teikėjų 
apsauga susijusiems klausimams, kurių 
nereglamentuoja minėti konkrečių sektorių 
Sąjungos aktai, ir papildo priede 
išvardytas specialiąsias taisykles, kai 
tomis nuostatomis užtikrinama didesnė 
pranešėjų apsauga. Ši dalis taikoma tik 
tais atvejais, kai konkrečių sektorių 
aktuose numatyta didesnė apsauga nei 
užtikrinama pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet kuriuos asmenis, dirbančius 
prižiūrint ir vadovaujant rangovams, 
subrangovams ir tiekėjams.

d) bet kuriuos asmenis, dirbančius 
prižiūrint ir vadovaujant rangovams, 
subrangovams ir tiekėjams, bei paslaugų 
teikėjams.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva taikoma ES 
institucijų, agentūrų ir įstaigų 
pareigūnams, kitiems tarnautojams ir 
stažuotojams.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši direktyva taikoma asmenims, 
kurie atitinka 1 straipsnyje pateiktą 
privačiųjų arba viešųjų juridinių subjektų, 
esančių ES, ir Europos privačiųjų arba 
viešųjų juridinių subjektų, esančių už ES 
teritorijos ribų, apibrėžtį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Ši direktyva taip pat taikoma 
asmenims, veikiantiems kaip tarpininkai 
tarp pranešimų teikėjo ir informaciją 
platinančio asmens.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. pranešimas – informacijos apie 
pažeidimą, kuris buvo padarytas arba 
tikėtina, kad bus padarytas organizacijoje, 
kurioje pranešimo teikėjas dirba arba dirbo, 
arba kitoje organizacijoje, su kuria jis 
turėjo ryšių dirbdamas, pateikimas;

5. pranešimas – informacijos apie 
pažeidimą, kuris buvo padarytas arba 
tikėtina, kad bus padarytas organizacijoje, 
kurioje pranešimo teikėjas dirba arba dirbo, 
arba kitoje organizacijoje, su kuria jis 
turėjo ryšių, ir (arba) joje kilus dideliam ir 
neišvengiamam pavojui arba esant 
grėsmei, kad asmeniui arba jo turtui bus 
padaryta nepataisoma žala, pateikimas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pranešimo teikėjas – fizinis arba 
juridinis asmuo, pranešantis arba 
atskleidžiantis informaciją apie 
pažeidimus, kurią sužinojo vykdydamas su 
savo darbu susijusią veiklą;

9. pranešimo teikėjas – fizinis arba 
juridinis asmuo, pranešantis arba 
atskleidžiantis informaciją apie 
pažeidimus, kurią sužinojo;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. atsakomasis veiksmas – gresiantis 
arba faktinis veiksmas arba neveikimas, 
kurį dėl vidaus ar išorės pranešimo teikimo 
pranešimo teikėjas patiria su darbu 
susijusiomis aplinkybėmis ir kuris jam gali 
padaryti nepateisinamą žalą;

12. atsakomasis veiksmas – gresiantis 
arba faktinis veiksmas arba neveikimas, 
kurį dėl vidaus ar išorės pranešimo teikimo
arba informacijos atskleidimo pranešimo 
teikėjas patiria su darbu susijusiomis 
aplinkybėmis ir kuris jam gali padaryti 
nepateisinamą žalą;
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. tolesni veiksmai – veiksmai, kurių 
imasi vidaus ar išorės pranešimo gavėjas, 
kad įvertintų pranešime pateiktų kaltinimų 
tikslumą ir, kai tinkama, pašalintų praneštą 
pažeidimą, įskaitant tokius veiksmus kaip 
vidaus tyrimas, teisminis tyrimas, 
baudžiamasis persekiojimas, ieškinio dėl 
lėšų išieškojimo pateikimas ir bylos 
nutraukimas;

13. tolesni veiksmai – veiksmai, kurių 
imasi vidaus ar išorės pranešimo gavėjas, 
kad įvertintų pranešime pateiktų kaltinimų 
tikslumą ir, kai tinkama, pašalintų praneštą 
pažeidimą, įskaitant tokius veiksmus kaip 
vidaus tyrimas, teisminis tyrimas, 
baudžiamasis persekiojimas, ieškinio dėl 
lėšų išieškojimo pateikimas ir bylos 
nutraukimas, taip pat bet kokie kiti tinkami 
taisomieji veiksmai;

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis

Prievolė įdiegti vidaus pranešimų teikimo 
kanalus ir procedūras ir nustatyti tolesnius 

veiksmus dėl pranešimų

Prievolė įdiegti pranešimų teikimo bei 
pranešėjų apsaugos užtikrinimo vidaus

kanalus ir procedūras ir nustatyti tolesnius 
veiksmus dėl pranešimų

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačiajame ir viešajame sektoriuose 
veikiantys juridiniai subjektai, 
pasikonsultavę, jei tinkama, su socialiniais 
partneriais, įdiegtų vidaus pranešimų 
teikimo kanalus ir tolesnių veiksmų dėl 
pranešimų procedūras.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačiajame ir viešajame sektoriuose 
veikiantys juridiniai subjektai, 
pasikonsultavę su socialiniais partneriais ir 
pilietinės visuomenės organizacijomis, 
įdiegtų vidinius pranešimų teikimo kanalus 
ir tolesnių veiksmų dėl pranešimų 
procedūras. Jos užtikrina, kad 
privačiajame ir viešajame sektoriuose 
veikiantys juridiniai subjektai aprūpintų 
tuos kanalus atitinkamomis priemonėmis, 
kad jie galėtų tinkamai veikti.

2. Tokiais kanalais ir procedūromis 
turi būti suteikiama galimybė subjekto 
darbuotojams teikti pranešimus. Galimybė 
šiais kanalais teikti pranešimus gali būti 
suteikiama ir kitiems asmenims, 
nurodytiems 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d 

2. Tokiais kanalais ir procedūromis 
turi būti suteikiama galimybė subjekto 
darbuotojams teikti pranešimus. Galimybė 
šiais kanalais teikti pranešimus gali būti 
suteikiama ir kitiems asmenims, 
nurodytiems 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d 
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punktuose, kurie su subjektu turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, 
tačiau šių kategorijų asmenims naudoti 
vidaus pranešimų teikimo kanalus nėra 
privaloma.

punktuose, kurie su subjektu turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą.

3. 1 dalyje nurodyti privačiojo 
sektoriaus juridiniai subjektai yra:

3. 1 dalyje nurodyti privačiojo 
sektoriaus juridiniai subjektai yra:

a) privatieji juridiniai subjektai, 
turintys 50 ar daugiau darbuotojų;

a) privatieji juridiniai subjektai, 
turintys 50 ar daugiau darbuotojų;

b) privatieji juridiniai subjektai, kurių 
bendra metinė apyvarta arba bendras 
metinis balansas yra 10 mln. EUR ar 
daugiau;

b) privatieji juridiniai subjektai, kurių 
bendra metinė apyvarta arba grupės 
bendras metinis balansas yra 10 mln. EUR 
ar daugiau;

c) bet kokio dydžio privatieji 
juridiniai subjektai, kurie vykdo veiklą 
finansinių paslaugų srityje arba kurių 
veikla yra susijusi su didesne pinigų 
plovimo ar teroristų finansavimo rizika, 
kaip reglamentuojama pagal priede 
nurodytus Sąjungos aktus.

c) bet kokio dydžio privatieji 
juridiniai subjektai, kurie vykdo veiklą 
finansinių paslaugų srityje (arba kurių 
veikla yra susijusi su didesne pinigų 
plovimo, teroristų finansavimo rizika) ir 
srityse, kuriose kyla grėsmė sveikatai, 
aplinkai ir visuomenės sveikatai, kaip 
reglamentuojama pagal priede nurodytus 
Sąjungos aktus;

ca) privatieji ir viešieji juridiniai 
subjektai, neatsižvelgiant į jų dydį, kurie 
suteikia priežiūrą sunkią negalią 
turintiems ir (arba) dėl savo amžiaus arba 
dėl fizinių ar psichikos sutrikimų 
pažeidžiamiems ir silpniems asmenims.

4. Remdamosi tinkamu rizikos 
vertinimu, kuris atliekamas atsižvelgiant į 
subjektų veiklos pobūdį ir su tuo susijusį 
rizikos lygį, valstybės narės gali reikalauti, 
kad maži privatieji juridiniai subjektai, 
kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje62, išskyrus 3 
dalies c punkte nurodytus subjektus, 
įdiegtų vidaus pranešimų teikimo kanalus 
ir procedūras.

4. Remdamosi tinkamu rizikos 
vertinimu, kuris atliekamas atsižvelgiant į 
subjektų veiklos pobūdį ir su tuo susijusį 
rizikos lygį, valstybės narės gali reikalauti, 
kad maži privatieji juridiniai subjektai, 
kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje62, išskyrus 3 
dalies c ir ca punktuose nurodytus 
subjektus, įdiegtų vidaus pranešimų 
teikimo kanalus ir procedūras.

5. Komisijai pranešama apie pagal 4 
dalį valstybės narės priimtą sprendimą ir 
pateikiamas jo pagrindimas kartu su rizikai 
įvertinti naudotais kriterijais. Komisija apie 
tą sprendimą praneša kitoms valstybėms 
narėms.

5. Komisijai pranešama apie pagal 4 
dalį valstybės narės priimtą sprendimą ir 
pateikiamas jo pagrindimas kartu su rizikai 
įvertinti naudotais kriterijais. Komisija apie 
tą sprendimą praneša kitoms valstybėms 
narėms.

6. 1 dalyje nurodyti viešojo sektoriaus 6. 1 dalyje nurodyti viešojo sektoriaus 
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juridiniai subjektai yra: juridiniai subjektai yra:

a) valstybinio administravimo 
subjektai;

a) valstybinio administravimo 
subjektai;

b) regioninio administravimo 
subjektai ir departamentai;

b) regioninio administravimo 
subjektai ir departamentai;

c) daugiau nei 10 000 gyventojų 
turinčios savivaldybės;

c) daugiau nei 10 000 gyventojų 
turinčios savivaldybės;

d) kiti viešosios teisės subjektai. d) kiti viešosios teisės subjektai;

da) ES institucijos, agentūros ir 
įstaigos.

__________________ __________________

62 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 
2003 5 20, p. 36).

62 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 
2003 5 20, p. 36).

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Vidaus pranešimų teikimo procedūros ir 
tolesni veiksmai dėl pranešimų

Vidaus pranešimų teikimo procedūros ir 
tolesni veiksmai dėl pranešimų

1. 4 straipsnyje nurodytos pranešimų 
teikimo procedūros ir tolesni veiksmai dėl 
pranešimų apima:

1. 4 straipsnyje nurodytos pranešimų 
teikimo procedūros ir tolesni veiksmai dėl 
pranešimų apima:

-a) visos naudingos informacijos apie 
vidaus pranešimų teikimo procedūras ir
tolesnius veiksmus dėl pranešimų 
skelbimą;

a) pranešimų priėmimo kanalus, kurie 
sukuriami, įdiegiami ir naudojami taip, kad 
padėtų užtikrinti pranešimo teikėjo 
tapatybės konfidencialumą ir kad jais 
negalėtų naudotis neįgalioti darbuotojai;

a) pranešimų priėmimo kanalus, kurie 
sukuriami, įdiegiami ir naudojami taip, kad 
padėtų užtikrinti pranešimo teikėjo 
tapatybės konfidencialumą ir kad jais 
negalėtų naudotis neįgalioti darbuotojai;

b) asmens arba departamento, 
kompetentingo dėl pranešimų vykdyti 
tolesnius veiksmus, paskyrimą;

b) asmens arba departamento, 
kompetentingo dėl pranešimų vykdyti 
tolesnius veiksmus, paskyrimą;

c) deramus paskirtojo asmens ar c) deramus paskirtojo asmens ar 
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departamento tolesnius veiksmus; departamento tolesnius veiksmus dėl 
pranešimo ir, prireikus, tinkamus bei 
laiku vykdomus veiksmus;

ca) per penkias dienas pateiktą gavimo 
patvirtinimą;

d) ne ilgesnį kaip trijų mėnesių nuo 
pranešimo pateikimo pagrįstą laikotarpį, 
per kurį pranešimo teikėjui turi būti 
pateikta grįžtamoji informacija apie 
tolesnius veiksmus dėl jo pranešimo;

d) ne ilgesnį kaip trijų mėnesių nuo 
pranešimo pateikimo pagrįstą laikotarpį, 
per kurį pranešimo teikėjui turi būti 
pateikta grįžtamoji informacija apie 
tolesnius veiksmus dėl jo pranešimo;

da) galimybės suteikimą pranešimo 
teikėjui neprivaloma tvarka perskaityti, 
išnagrinėti ir pakomentuoti galutinę 
ataskaitą pasibaigus tyrimui ir privalomą 
jo pateiktų pastabų įtraukimą į galutinę 
ataskaitą ir, kai taikytina, į skelbiamą 
ataskaitą;

db) ataskaitos, apimančios, be kita ko, 
tyrimo santrauką, tyrimo rezultatą, 
galutines pranešimo teikėjo pastabas ir 
atitinkamo subjekto taisomuosius 
veiksmus, skelbimą atitinkamų privačiųjų 
ir viešųjų juridinių subjektų viešųjų ryšių 
kanalais, išsaugant pranešimo teikėjo 
anonimiškumą, nebent pranešimo teikėjas 
pageidautų kitaip;

e) aiškią ir lengvai prieinamą 
informaciją apie procedūras ir informaciją, 
kaip ir kokiomis sąlygomis pranešimai gali 
būti teikiami išorėje kompetentingoms 
institucijoms pagal 13 straipsnio 2 dalį ir, 
kai tinkama, Sąjungos įstaigoms, organams 
ar agentūroms. 

e) aiškią ir lengvai prieinamą 
informaciją apie procedūras ir informaciją, 
kaip ir kokiomis sąlygomis pranešimai gali 
būti teikiami išorėje kompetentingoms 
institucijoms pagal 13 straipsnio 2 dalį ir, 
kai tinkama, Sąjungos įstaigoms, organams 
ar agentūroms. 

2. 1 dalies a punkte nurodytais 
kanalais suteikiama galimybė teikti 
pranešimus visais šiais būdais:

2. 1 dalies a punkte nurodytais 
kanalais suteikiama galimybė teikti 
pranešimus visais šiais būdais:

a) teikti pranešimus raštu elektronine 
forma arba popieriuje ir (arba) žodžiu 
telefono linijomis, kuriomis vykstantys 
pokalbiai įrašomi arba neįrašomi; 

a) teikti pranešimus raštu elektronine 
forma arba popieriuje ir (arba) žodžiu 
telefono linijomis, kuriomis vykstantys 
pokalbiai įrašomi arba neįrašomi; 

b) teikti pranešimus fiziškai susitikus 
su priimti pranešimus paskirtu asmeniu ar 
departamentu.

b) teikti pranešimus fiziškai susitikus 
su priimti pranešimus paskirtu asmeniu ar 
departamentu, pranešimo teikėjo 
pageidavimu dalyvaujant profesinės 
sąjungos atstovui arba jo teisiniam 
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atstovui.

Pranešimų teikimo kanalų veikimu gali 
rūpintis šiuo tikslu paskirtas vidaus asmuo 
ar departamentas arba šią užduotį gali 
atlikti išorės trečioji šalis, jeigu laikomasi 1 
dalies a punkte nustatytų apsaugos 
priemonių ir reikalavimų.

Pranešimų teikimo kanalų veikimu gali 
rūpintis šiuo tikslu paskirtas vidaus asmuo 
ar departamentas arba šią užduotį gali 
atlikti išorės trečioji šalis, jeigu laikomasi 1 
dalies a punkte nustatytų apsaugos 
priemonių ir reikalavimų.

2a. Jei pokalbis telefonu įrašomas ir 
saugomas, reikia gauti išankstinį 
pranešėjo sutikimą ir užtikrinti 
konfidencialumą, kad būtų garantuojama 
pranešėjo apsauga.

3. 1 dalies b punkte nurodytas asmuo 
arba departamentas ir priimti pranešimus 
kompetentingas asmuo gali būti tas pats 
asmuo. Papildomai gali būti skiriami 
konfidencialios informacijos patikėtiniai, į 
kuriuos pranešimų teikėjai ir asmenys, 
svarstantys galimybę pateikti pranešimą, 
galėtų kreiptis konfidencialios 
konsultacijos. 

3. 1 dalies b punkte nurodytas asmuo 
arba departamentas ir priimti pranešimus 
kompetentingas asmuo gali būti tas pats 
asmuo. Papildomai gali būti skiriami 
konfidencialios informacijos patikėtiniai, į 
kuriuos pranešimų teikėjai ir asmenys, 
svarstantys galimybę pateikti pranešimą, 
galėtų kreiptis konfidencialios 
konsultacijos. 

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis

Prievolė įdiegti išorės pranešimų teikimo 
kanalus ir imtis tolesnių veiksmų dėl 
pranešimų

Nacionalinių pranešimų teikimo ir 
pranešėjų apsaugos institucijų įsteigimas

1. Valstybės narės paskiria 
institucijas, kompetentingas priimti ir 
tvarkyti pranešimus.

1. Valstybės narės paskiria arba 
įsteigia nacionalinę valdžios instituciją, 
kuri priima bei tvarko pranešimus ir 
užtikrina, kad dėl jų būtų kruopščiai 
imtasi tolesnių veiksmų ir kad pranešėjai 
būtų apsaugoti.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos:

2. Valstybės narės užtikrina, kad ši 
nacionalinė institucija:

a) įdiegtų nepriklausomus 
autonominius išorės pranešimų teikimo 
kanalus, kurie yra saugūs ir kuriais 
užtikrinamas konfidencialumas, skirtus 
pranešimo teikėjo informacijai priimti ir 

a) įdiegtų nepriklausomus 
autonominius išorės pranešimų teikimo 
kanalus, kurie yra saugūs ir kuriais 
užtikrinamas konfidencialumas, skirtus 
pranešimo teikėjo informacijai priimti ir 
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tvarkyti; tvarkyti;

b) per ne ilgesnį nei trijų mėnesių arba 
– tinkamai pagrįstais atvejais – šešių 
mėnesių pagrįstą laikotarpį pateiktų 
pranešimo teikėjui grįžtamąją informaciją 
apie tolesnius veiksmus dėl pranešimo;

b) per ne ilgesnį nei trijų mėnesių arba 
– tinkamai pagrįstais atvejais – šešių 
mėnesių pagrįstą laikotarpį pateiktų 
pranešimo teikėjui grįžtamąją informaciją 
apie tolesnius veiksmus dėl pranešimo;

c) prireikus pranešime pateiktą 
informaciją perduotų tolesniam tyrimui 
Sąjungos kompetentingoms įstaigoms, 
organams ar agentūroms, jei tai numatyta 
pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę.

c) pranešime pateiktą informaciją, kai 
tinkama, perduotų tolesniam tyrimui 
Sąjungos kompetentingoms įstaigoms, 
organams ar agentūroms, jei tai numatyta 
pagal nacionalinę ar Sąjungos teisę, ir apie 
tai nedelsdama bet kokiomis priemonėmis 
informuotų pranešėją;

ca) suteiktų galimybę pranešimo 
teikėjui, jo neįpareigodama, perskaityti, 
išnagrinėti ir pakomentuoti vykdant 
tyrimą pateiktą ataskaitos projektą, ir, 
pabaigus tyrimą, galutinę ataskaitą prieš 
ją paskelbiant, ir, kai tinkama, į 
skelbiamą ataskaitą įtrauktų jo pastabas;

cb) paskelbtų pranešimo turinį 
atitinkamo subjekto ryšių kanalais, 
išsaugodama pranešimo teikėjo 
anonimiškumą, nebent jis pageidautų 
kitaip.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos dėl pranešimų 
imtųsi tolesnių veiksmų ir taikydamos
būtinas priemones ištirtų, kiek tinkama, 
pranešimų dalyką. Kompetentingos 
institucijos pranešimo teikėjui praneša apie 
galutinį tyrimų rezultatą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė institucija dėl pranešimų 
imtųsi tolesnių veiksmų ir taikydama
būtinas priemones ištirtų, kiek tinkama, 
pranešimų dalyką. Kompetentingos 
institucijos pranešimo teikėjui praneša apie 
galutinį tyrimų rezultatą.

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės institucijos galėtų imtis 
atitinkamų taisomųjų veiksmų.

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinė institucija paskelbtų galutinę 
ataskaitą, išsaugodama pranešėjo 
anonimiškumą, nebent jis atsisakytų savo 
teisės į anonimiškumą, ir užtikrintų, kad į 
ataskaitą būtų įtrauktos pranešėjo 
pastabos, taip pat, kai tinkama, imtųsi 
taisomųjų veiksmų.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviena institucija, kuri gavo pranešimą, 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
kiekviena institucija, kuri gavo pranešimą, 
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tačiau neturi kompetencijos pašalinti jame 
nurodytą pažeidimą, tą pranešimą perduotų 
kompetentingai institucijai ir apie tai 
informuotų pranešimo teikėją.

tačiau neturi kompetencijos pašalinti jame 
nurodytą pažeidimą, tą pranešimą tuoj pat 
perduotų nacionalinei institucijai ir apie tai
nedelsdama informuotų pranešimo teikėją.

4a. Valstybės narės užtikrina, kad 
visos procedūros metu pranešėjams būtų 
teikiama teisinė pagalba. Kiekvienam 
potencialiam pranešėjui suteikiama 
galimybė bet kuriuo metu naudotis 
teisinėmis konsultacijomis. 

4b. Valstybės narės užtikrina, kad 
procedūros metu pranešėjai galėtų gauti 
teisinę pagalbą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jie yra sukurti, įdiegti ir naudojami 
taip, kad būtų užtikrinamas informacijos 
išsamumas, vientisumas ir 
konfidencialumas ir kad jais negalėtų 
naudotis neįgalioti kompetentingos 
institucijos darbuotojai;

b) jie yra sukurti, įdiegti ir naudojami 
taip, kad būtų užtikrinamas informacijos 
išsamumas, vientisumas ir 
konfidencialumas ir kad jais negalėtų 
naudotis neįgalioti kompetentingų 
institucijų darbuotojai;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei pokalbis telefonu įrašomas ir 
saugomas, kompetentingos institucijos 
turi užtikrinti, kad siekiant garantuoti 
pranešėjo apsaugą būtų gautas išankstinis 
pranešėjo sutikimas ir būtų išsaugotas jo 
konfidencialumas.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis 9 straipsnis

Išorės pranešimų teikimui taikytinos 
procedūros

Išorės pranešimų teikimui taikytinos 
procedūros

1. 4 straipsnyje nurodytos pranešimų 
teikimo procedūros ir tolesni veiksmai dėl 
pranešimų apima:

1. 4 straipsnyje nurodytos pranešimų 
teikimo procedūros ir tolesni veiksmai dėl 
pranešimų apima:

a) būdas, kuriuo kompetentinga 
institucija gali prašyti pranešimo teikėjo 
paaiškinti pateiktą informaciją arba prašyti 
jo pateikti papildomos jo turimos 
informacijos;

a) būdas, kuriuo kompetentinga 
institucija gali prašyti pranešimo teikėjo 
paaiškinti pateiktą informaciją arba prašyti 
jo pateikti papildomos jo turimos 
informacijos;

aa) būdas, kuriuo kompetentingos 
institucijos užtikrina, kad pranešimo 
teikėjas galėtų, bet neprivalėtų, peržiūrėti, 
pataisyti ir pakomentuoti ataskaitą 
vykdant tyrimą, kad pranešimo teikėjo 
pastabos būtų įtrauktos pasibaigus 
tyrimui ir kad jis galėtų atitinkamai 
pateikti pastabų dėl galutinės ataskaitos, o 
jo pastabos būtų įtrauktos į galutinę 
ataskaitą ir į skelbiamą ataskaitą;

ab) tolesni paskirtojo asmens arba 
tarnybos veiksmai dėl pranešimo, 
įskaitant atitinkamas priemones ir 
prireikus pranešimų dalyko tyrimus;

b) ne ilgesnės kaip trijų mėnesių arba 
– tinkamai pagrįstais atvejais – šešių 
mėnesių trukmės pagrįstas laikotarpis, per 
kurį pranešimo teikėjui pateikiama 
grįžtamoji informacija apie tolesnius 
veiksmus dėl jo pranešimo, taip pat šios 
grįžtamosios informacijos rūšis ir turinys;

b) ne ilgesnės kaip trijų mėnesių arba 
– tinkamai pagrįstais atvejais – šešių 
mėnesių trukmės pagrįstas laikotarpis, per 
kurį pranešimo teikėjui pateikiama 
grįžtamoji informacija apie tolesnius 
veiksmus dėl jo pranešimo, taip pat šios 
grįžtamosios informacijos rūšis ir turinys;

c) pranešimams taikoma 
konfidencialumo tvarka, įskaitant išsamų 
aplinkybių, kuriomis pranešimo teikėjo 
konfidencialūs duomenys gali būti 
atskleisti, aprašymą.

c) pranešimams taikoma 
konfidencialumo tvarka, įskaitant išsamų 
aplinkybių, kuriomis pranešimo teikėjo 
konfidencialūs duomenys gali būti 
atskleisti, taip pat pranešimo teikėjui 
prieinamų teisių gynimo tais atvejais 
priemonių, aprašymą.

2. Į 1 dalies c punkte nurodytą išsamų 
aprašymą įtraukiami išimtiniai atvejai, 
kuriais asmens duomenų konfidencialumas 

2. Į 1 dalies c punkte nurodytą išsamų 
aprašymą įtraukiami išimtiniai atvejai, 
kuriais asmens duomenų konfidencialumas 
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gali būti neužtikrintas, įskaitant atvejus, 
kuriais duomenų atskleidimas yra būtina ir 
proporcinga pagal Sąjungos ar nacionalinę 
teisę nustatyta prievolė, taikoma vykstant 
tyrimams ar paskesniems teismo 
procesams arba siekiant apsaugoti kitų 
asmenų laisves, įskaitant susijusio asmens
teisę į gynybą, kiekvienu atveju taikant 
atitinkamas tokiais teisės aktais nustatytas 
apsaugos priemones.

gali būti neužtikrintas, įskaitant atvejus, 
kuriais duomenų atskleidimas yra būtina ir 
proporcinga pagal Sąjungos ar nacionalinę 
teisę nustatyta prievolė, taikoma vykstant 
tyrimams ar paskesniems teismo 
procesams arba siekiant apsaugoti kitų 
asmenų laisves, įskaitant susijusio asmens 
teisę į gynybą, kiekvienu atveju taikant 
atitinkamas tokiais teisės aktais nustatytas 
apsaugos priemones.

3. 1 dalies c punkte nurodytas 
aprašymas turi būti surašytas aiškia ir 
lengvai suprantama kalba, be to, jis turi 
būti lengvai prieinamas pranešimų 
teikėjams.

3. 1 dalies c punkte nurodytas 
aprašymas turi būti surašytas aiškia ir 
lengvai suprantama kalba, be to, jis turi 
būti lengvai prieinamas pranešimų 
teikėjams.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos savo 
svetainėse, atskirame lengvai pastebimame 
ir prieinamame skyrelyje, skelbtų bent šią 
informaciją:

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos, taip pat 
privatieji ir viešieji juridiniai subjektai, 
diegiantys vidaus pranešimų teikimo ir 
tolesnių veiksmų procedūras ir kanalus,
savo svetainėse, atskirame lengvai 
pastebimame ir prieinamame skyrelyje, 
skelbtų bent šią informaciją:

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pilietinės visuomenės organizacijų, 
susijusių su pranešėjų apsauga, 
kontaktus;
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) informaciją, kaip galima 
susipažinti su kompetentingų institucijų 
paskelbtomis ataskaitomis ir 
rekomendacijomis;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos
nedelsdamos pranešimo teikėjo nurodytu 
pašto arba elektroniniu adresu patvirtina 
gavusios rašytinius pranešimus, išskyrus 
atvejus, kai pranešimo teikėjas aiškiai 
paprašė gavimo nepatvirtinti arba kai 
kompetentinga institucija pagrįstai mano, 
kad patvirtinus rašytinio pranešimo gavimą 
iškiltų pavojus pranešimo teikėjo tapatybės 
duomenų apsaugai.

2. Kompetentingos institucijos, taip 
pat privatieji ir viešieji juridiniai subjektai 
nedelsdami pranešimo teikėjo nurodytu 
pašto arba elektroniniu adresu patvirtina 
gavę rašytinius pranešimus, išskyrus 
atvejus, kai pranešimo teikėjas aiškiai 
paprašė gavimo nepatvirtinti arba kai 
kompetentinga institucija ar privatieji ir 
viešieji juridiniai subjektai pagrįstai mano, 
kad patvirtinus rašytinio pranešimo gavimą 
iškiltų pavojus pranešimo teikėjo tapatybės 
duomenų apsaugai.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pranešimams teikti naudojama telefono 
linija, kuria vykstantys pokalbiai yra 
įrašomi, kompetentinga institucija, gavusi
pranešimo teikėjo sutikimą, turi teisę 
dokumentuoti žodžiu pateiktą pranešimą 
vienu iš šių būdų:

Jei pranešimams teikti naudojama telefono 
linija, kuria vykstantys pokalbiai yra 
įrašomi, kompetentingos institucijos ir 
privatieji ir viešieji juridiniai subjektai, 
gavę pranešimo teikėjo sutikimą ir 
užtikrindami būtiną konfidencialumą, turi 
teisę dokumentuoti žodžiu pateiktą 
pranešimą vienu iš šių būdų:
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija suteikia 
pranešimo teikėjui galimybę patikrinti ir 
ištaisyti surašytą pokalbio telefonu tekstą
ir jį pasirašyti išreiškiant savo sutikimą.

Kompetentingos institucijos ir privatieji ir 
viešieji juridiniai subjektai suteikia 
pranešimo teikėjui galimybę patikrinti ir 
ištaisyti pokalbio stenogramą ir ją
pasirašyti išreiškiant savo sutikimą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei pranešimams teikti naudojama 
telefono linija, kuria vykstantys pokalbiai 
nėra įrašomi, kompetentinga institucija
turi teisę dokumentuoti žodžiu pateiktą 
pranešimą išsaugodama paskirtų 
darbuotojų parengtą tikslų pokalbio 
protokolą. Kompetentinga institucija
suteikia pranešimo teikėjui galimybę 
patikrinti ir ištaisyti pokalbio telefonu 
protokolą ir jį pasirašyti išreiškiant savo 
sutikimą.

4. Jei pranešimams teikti naudojama 
telefono linija, kuria vykstantys pokalbiai 
nėra įrašomi, kompetentingos institucijos 
ir privatieji ir viešieji juridiniai subjektai
turi teisę dokumentuoti žodžiu pateiktą 
pranešimą išsaugodami paskirtų 
darbuotojų parengtą tikslų pokalbio 
protokolą. Kompetentingos institucijos ir 
privatieji ir viešieji juridiniai subjektai
suteikia pranešimo teikėjui galimybę 
patikrinti ir ištaisyti pokalbio stenogramą
ir ją pasirašyti išreiškiant savo sutikimą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei asmuo pageidauja pateikti pranešimą 
susitikęs su kompetentingos institucijos
paskirtais darbuotojais, kaip numatyta 
7 straipsnio 2 dalies c punkte, 
kompetentingos institucijos, gavusios

Jei asmuo pageidauja pateikti pranešimą 
susitikęs su kompetentingų institucijų 
arba privačiųjų ir viešųjų juridinių 
subjektų paskirtais darbuotojais, kaip 
numatyta 7 straipsnio 2 dalies c punkte, 
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pranešimo teikėjo sutikimą, užtikrina, kad 
patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti 
ieškomą informaciją, būtų saugomi 
išsamūs ir tikslūs įrašai apie susitikimą. 
Kompetentinga institucija turi teisę 
dokumentuoti įrašus apie susitikimą vienu 
iš šių būdų:

kompetentingos institucijos ir privatieji ir 
viešieji juridiniai subjektai, gavę
pranešimo teikėjo sutikimą, užtikrina, kad 
patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti 
ieškomą informaciją, būtų saugomi 
išsamūs ir tikslūs įrašai apie susitikimą. 
Kompetentingos institucijos ir privatieji ir 
viešieji juridiniai subjektai turi teisę 
dokumentuoti įrašus apie susitikimą vienu 
iš šių būdų:

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsaugodama savo paskirtų 
darbuotojų parengtą tikslų susitikimo 
protokolą.

b) išsaugodami savo paskirtų 
darbuotojų parengtą tikslų susitikimo 
protokolą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija suteikia 
pranešimo teikėjui galimybę patikrinti ir 
ištaisyti susitikimo protokolą ir jį
pasirašyti išreiškiant savo sutikimą.

Kompetentingos institucijos ir privatieji ir 
viešieji juridiniai subjektai suteikia 
pranešimo teikėjui galimybę patikrinti ir 
ištaisyti pokalbio stenogramą ir ją
pasirašyti išreiškiant savo sutikimą.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pranešimo teikėjas atitinka 
apsaugos pagal šią direktyvą reikalavimus, 
jeigu jis turi pagrįstų priežasčių manyti, 
kad pateikta informacija pranešimo 
pateikimo metu buvo teisinga ir kad ši 

1. Pranešimo teikėjas atitinka 
apsaugos pagal šią direktyvą reikalavimus, 
kai kreipiasi į vieną iš šioje direktyvoje 
nurodytų vidaus ir išorės pranešimų 
teikimo kanalų, ir tokia apsauga jam 
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informacija patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį.

taikoma ne tik vykstant procedūrai, bet ir 
jai pasibaigus, nebent nėra jokios rizikos 
sulaukti atsakomųjų veiksmų.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

2. Išorėje pranešimą teikiantis asmuo 
atitinka apsaugos pagal šią direktyvą 
reikalavimus, jeigu tenkinama viena iš šių 
sąlygų:

Išbraukta.

a) jis pirmiausia pranešimą pateikė 
vidaus kanalu, tačiau per 5 straipsnyje 
nurodytą pagrįstą laikotarpį dėl jo 
pranešimo nesiimta tinkamų veiksmų;

b) pranešimo teikėjas negalėjo 
pasinaudoti vidaus pranešimų teikimo 
kanalais arba būtų nepagrįsta tikėtis, kad 
jis žinojo apie galimybę naudotis tokiais 
kanalais;

c) pranešimo teikėjas neprivalėjo 
naudoti vidaus pranešimų teikimo kanalų 
pagal 4 straipsnio 2 dalį;

d) tikėtis, kad jis naudos vidaus 
pranešimų teikimo kanalus, būtų 
nepagrįsta atsižvelgiant į pranešimo 
dalyką; 

e) jis turėjo pagrįstų priežasčių 
manyti, kad vidaus pranešimų teikimo 
kanalų naudojimas gali pakenkti 
kompetentingų institucijų atliekamo 
tyrimo veiksmingumui;

f) teisę pranešimą teikti tiesiogiai 
kompetentingai institucijai per išorės 
pranešimų teikimo kanalus jis turėjo 
pagal Sąjungos teisę.

b) tikėtis, kad jis naudos vidaus ir 
(arba) išorės pranešimų teikimo kanalus, 
būtų nepagrįsta dėl neišvengiamo ar 
akivaizdaus pavojaus viešajam interesui 
arba dėl ypatingų konkretaus atvejo 
aplinkybių, arba kai kyla neatitaisomos 
žalos rizika.
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Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Asmuo, kuris anonimiškai 
atskleidė informaciją, patenkančią į šios 
direktyvos taikymo sritį, ir kurio tapatybė 
buvo atskleista, taip pat atitinka apsaugos 
pagal šią direktyvą reikalavimus.

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Asmeniui, pranešimą apie 
pažeidimus, patenkančius į šios direktyvos 
taikymo sritį, teikiančiam atitinkamoms 
Sąjungos įstaigoms, organams ar 
agentūroms, šioje direktyvoje nustatyta 
apsauga teikiama tokiomis pat sąlygomis 
kaip išorėje pagal 2 dalyje nustatytas 
sąlygas pranešimą pateikusiam asmeniui.

3. Fiziniam arba juridiniam 
asmeniui, teikiančiam pranešimą apie 
pažeidimus, patenkančius į šios direktyvos 
taikymo sritį, atitinkamoms Sąjungos 
įstaigoms, organams ar agentūroms, šioje 
direktyvoje nustatyta apsauga teikiama 
tokiomis pat sąlygomis kaip pagal 1 dalyje 
nustatytas sąlygas pranešimą pateikusiam 
asmeniui.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių uždrausti bet kokios formos 
tiesioginius ar netiesioginius 
atsakomuosius veiksmus prieš 13 
straipsnyje nustatytas sąlygas 
atitinkančius pranešimų teikėjus, 
įskaitant visų pirma šių formų 
atsakomuosius veiksmus:

1. Valstybės narės ir Komisija imasi 
būtinų priemonių, kad uždraustų ir 
nustatytų baudas už bet kokios formos 
tiesioginius ar netiesioginius 
atsakomuosius veiksmus prieš:

a) pranešimo teikėjus, kurie atitinka 
3 straipsnio 9 dalies apibrėžtį, arba 
neišvengiamą pranešimą ar informacijos 
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atskleidimą rengiančius asmenis;

b) pranešimo teikėjo artimuosius, 
kurie darbo santykiais taip pat susiję su 
pranešimo teikėjo darbdaviu, klientu arba 
jo paslaugų gavėju;

c) bet kurį fizinį arba juridinį 
asmenį, bendradarbiaujantį arba 
bendradarbiavusį su pranešimo teikėju 
pranešimo klausimu, ypač keičiantis 
informacija apie pranešimą;

d) bet kurį asmenį, dalyvaujantį 
įgyvendinant pranešimo teikėjo teisę 
atskleisti informaciją; 

e) bet kurį pranešimo teikėjui 
atstovaujantį arba jam pagalbą suteikusį 
asmenį;

f) pranešimo teikėjo šeimą ir 
artimuosius.

1a. 1 dalyje nurodyti atsakomieji 
veiksmai gali būti realūs, pateikti kaip 
grasinimai arba siūlymai ir visų pirma 
apimti šių formų atsakomuosius 
veiksmus:

a) laikiną nušalinimą nuo pareigų, 
atleidimą iš darbo, atleidimą iš tarnybos 
arba lygiavertes priemones;

a) laikiną nušalinimą nuo pareigų, 
atleidimą iš darbo, atleidimą iš tarnybos 
arba lygiavertes priemones;

b) pažeminimą pareigose arba 
paaukštinimo sustabdymą;

b) pažeminimą pareigose arba 
paaukštinimo sustabdymą;

c) užduočių perdavimą, darbovietės 
vietos pakeitimą, darbo užmokesčio 
sumažinimą, darbo laiko pakeitimą;

c) užduočių perdavimą, darbovietės 
vietos pakeitimą, darbo užmokesčio 
sumažinimą, darbo laiko pakeitimą;

d) mokymo sustabdymą; d) mokymo sustabdymą;

e) neigiamą veiklos rezultatų 
vertinimą arba atsiliepimą apie darbuotoją;

e) neigiamą veiklos rezultatų 
vertinimą ar atsiliepimą apie darbuotoją 
arba atsisakymą pateikti atsiliepimą apie 
darbuotoją;

f) bet kokios drausminės nuobaudos, 
papeikimo ar kitos sankcijos, įskaitant 
finansines sankcijas, skyrimą ir taikymą;

f) bet kokios drausminės nuobaudos, 
papeikimo ar kitos sankcijos, įskaitant 
finansines sankcijas, skyrimą ir taikymą;

g) prievartą, bauginimą, 
priekabiavimą arba atstūmimą darbo 
vietoje;

g) prievartą, bauginimą, 
priekabiavimą arba atstūmimą darbo 
vietoje ar už jos ribų arba nesugebėjimą 
spręsti šių problemų;
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h) diskriminaciją, nepalankią padėtį 
arba nesąžiningą elgesį;

h) diskriminaciją, nepalankią padėtį 
arba nesąžiningą elgesį;

i) terminuotos darbo sutarties 
nepakeitimą į neterminuotą darbo sutartį;

i) terminuotos darbo sutarties 
nepakeitimą į neterminuotą darbo sutartį;

j) terminuotos darbo sutartis 
nepratęsimą arba tokios sutarties 
nutraukimą pirma laiko;

j) terminuotos darbo sutartis 
nepratęsimą arba tokios sutarties 
nutraukimą pirma laiko;

k) žalą, įskaitant žalą asmens 
reputacijai, arba finansinius nuostolius, 
įskaitant verslo praradimą ir pajamų 
praradimą;

k) žalą, įskaitant žalą asmens 
reputacijai, ypač socialiniuose tinkluose, 
arba finansinius nuostolius, įskaitant verslo 
praradimą ir pajamų praradimą;

l) įtraukimą į juodąjį sąrašą remiantis 
sektoriaus ar pramonės mastu galiojančiu 
neformaliu ar formaliu susitarimu, dėl 
kurio asmuo neras darbo to sektoriaus ar 
pramonės įmonėse;

l) įtraukimą į juodąjį sąrašą remiantis 
sektoriaus ar pramonės mastu galiojančiu 
neformaliu ar formaliu susitarimu, dėl 
kurio asmuo neras darbo to sektoriaus ar 
pramonės įmonėse;

m) prekių tiekimo ar paslaugų teikimo 
sutarties nutraukimą pirma laiko ar 
atšaukimą;

m) prekių tiekimo ar paslaugų teikimo 
sutarties nutraukimą pirma laiko ar 
atšaukimą;

ma) atsisakymą apsvarstyti įmanomą 
perkėlimo galimybę pranešimo teikėjo 
prašymu;

n) licencijos ar leidimo galiojimo 
panaikinimą.

n) licencijos ar leidimo galiojimo 
panaikinimą;

na) tyčinį atsakomųjų veiksmų 
ignoravimą, vykdomą prižiūrinčiojo 
asmens arba priežiūros institucijos, kuriai 
pavesta stebėti saugomą asmenį; 

nb) pranešimo teikėjo ir šia direktyva 
saugomų asmenų konfidencialumo 
pažeidimą ir anonimiškumo atskleidimą; 

nc) fizinį, moralinį arba finansinį 
spaudimą, vykdomą šia direktyva 
saugomiems asmenims;

nd) teisės į gynybą nepaisymą, 
įskaitant bylų nagrinėjimo vilkinimą; 

ne) piktnaudžiavimą, įskaitant 
netinkamą institucijų elgesį.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi būtinų 
priemonių, kuriomis užtikrina 13 
straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkančių 
pranešimų teikėjų apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų. Tokios priemonės visų pirma 
apima 2–8 dalyse nustatytas priemones.

1. Valstybės narės ir Komisija imasi 
būtinų priemonių, kuriomis užtikrina 13 
straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkančių 
pranešimų teikėjų apsaugą nuo atsakomųjų 
veiksmų. Tokios priemonės visų pirma 
apima 2–8 dalyse nustatytas priemones.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Pranešimo teikėjai turi turėti 
galimybę atitinkamai pasinaudoti 
taisomosiomis priemonėmis. Taisomosios 
priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į 
jiems taikomų atsakomųjų veiksmų 
pobūdį.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Be Direktyvoje (ES) 2016/943 
numatytos galimybės išimties tvarka 
teismo bylose netaikyti joje nustatytų 
priemonių, procedūrų ir teisių gynimo 
priemonių, pranešimų teikėjai, siekdami 
būti išteisinti, teismo procesuose, įskaitant 
dėl šmeižto, autorių teisių pažeidimo, 
konfidencialumo pažeidimo arba dėl 
kompensacijos reikalavimų pagal privatinę, 
viešąją arba kolektyvinę darbo teisę, turi 
teisę remtis tuo, kad jie pateikė pranešimą 
arba atskleidė informaciją pagal šią 
direktyvą.

7. Pranešimų teikėjai, siekdami būti 
išteisinti, teismo procesuose, įskaitant dėl 
šmeižto, autorių teisių pažeidimo, 
konfidencialumo pažeidimo arba dėl 
kompensacijos reikalavimų pagal privatinę, 
viešąją arba kolektyvinę darbo teisę, turi 
teisę remtis tuo, kad jie pateikė pranešimą 
arba atskleidė informaciją pagal šią 
direktyvą.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Pranešimų teikėjai gali 
pasinaudoti valstybių narių, kuriose yra 
atitinkamas subjektas arba grupė, kuriai 
jis priklauso, palankiausiomis apsaugos 
priemonėmis.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Be teisinės pagalbos teikimo 
pranešimų teikėjams baudžiamosiose ir 
tarpvalstybinėse bylose pagal Direktyvą 
(ES) 2016/1919 bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/52/EB63 ir pagal 
nacionalinę teisę valstybės narės gali 
nustatyti papildomas teismo procese 
dalyvaujantiems pranešimų teikėjams 
taikomas teisinės ir finansinės pagalbos bei 
rėmimo priemones.

8. Be teisinės pagalbos teikimo 
pranešimų teikėjams baudžiamosiose ir 
tarpvalstybinėse bylose pagal Direktyvą 
(ES) 2016/1919 bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2008/52/EB63 ir pagal 
nacionalinę teisę valstybės narės gali 
nustatyti papildomas teismo procese 
dalyvaujantiems pranešimų teikėjams 
taikomas teisinės ir finansinės pagalbos bei 
rėmimo priemones, taip pat tais atvejais, 
kai pranešimų teikėjui grasinama siekiant 
užkirsti kelią teisingumui vykdyti.

__________________ __________________

63 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos 
civilinėse ir komercinėse bylose aspektų 
(OL L 136, 2008 5 24, p. 3).

63 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos 
civilinėse ir komercinėse bylose aspektų 
(OL L 136, 2008 5 24, p. 3).

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis 17 straipsnis
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Sankcijos Sankcijos

1. Valstybės narės nustato 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, taikytinas fiziniams arba 
juridiniams asmenims, kurie:

1. Valstybės narės ir Komisija nustato 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, taikytinas fiziniams arba 
juridiniams asmenims, kurie:

a) trukdo arba bando trukdyti teikti 
pranešimus;

a) trukdo arba bando trukdyti teikti 
pranešimus;

b) imasi atsakomųjų priemonių prieš 
pranešimų teikėjus;

b) imasi atsakomųjų priemonių prieš 
pranešimų teikėjus ir bet kurį fizinį ar 
juridinį asmenį, susijusį su šia direktyva 
saugoma veikla;

c) iškelia nepagrįstas bylas prieš 
pranešimų teikėjus;

c) iškelia nepagrįstas bylas prieš 
pranešimų teikėjus ir bet kurį fizinį ar 
juridinį asmenį, susijusį su šia direktyva 
saugoma veikla;

d) pažeidžia pareigą saugoti 
pranešimų teikėjų tapatybės 
konfidencialumą.

d) pažeidžia pareigą saugoti 
pranešimų teikėjų ir bet kurio fizinio ar 
juridinio asmens, susijusio su šia 
direktyva saugoma veikla, tapatybės 
konfidencialumą;

da) pabaigus bylą pakartoja 
pažeidimą, apie kurį informavo pranešimo 
teikėjas.

2. Valstybės narės nustato 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, taikytinas asmenims, 
pateikusiems apgaulingus arba 
piktnaudžiaujamo pobūdžio pranešimus ar 
informaciją, įskaitant kompensacines 
priemones, skirtas žalą dėl apgaulingų arba 
piktnaudžiaujamo pobūdžio pranešimų ar 
informacijos patyrusiems asmenims.

2. Valstybės narės nustato 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, taikytinas asmenims, 
pateikusiems apgaulingus arba 
piktnaudžiaujamo pobūdžio pranešimus ar 
informaciją, jeigu jų nesąžiningumas gali 
būti įrodymas, įskaitant kompensacines 
priemones, skirtas žalą dėl apgaulingų arba 
piktnaudžiaujamo pobūdžio pranešimų ar 
informacijos patyrusiems asmenims. Tai 
netaikoma sąžiningai pateiktiems 
pranešimams ir atskleistai informacijai, 
kai esama pagrįstų priežasčių manyti, kad 
pateikti arba atskleisti faktai yra tiesa.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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22a straipsnis

Deleguotieji aktai, kuriais atnaujinamas 
priedas

Kai nauji ES teisės aktai patenka į 1 
straipsnio 1 dalies a punkte arba 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytą materialinę 
taikymo sritį, Komisija atitinkamai 
deleguotuoju aktu atnaujina šios 
direktyvos priedus.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies A punkto 1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešųjų pirkimų procedūros, 
susijusios su gynybos produktų ir atsargų 
tiekimo sutartimis ir vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų teikimo 
sutartimis ir bet kuria kita sutartimi ar 
paslauga, reglamentuojama Sąjungos teisės 
aktais:

1. Viešųjų pirkimų procedūros, 
susijusios su gynybos produktų ir atsargų 
tiekimo sutartimis ir vandens, energetikos, 
transporto ir pašto paslaugų teikimo 
sutartimis ir bet kuria kita sutartimi ar 
paslauga, reglamentuojama Sąjungos teisės 
aktais, įskaitant:

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies A punkto 2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Peržiūros procedūros, 
reglamentuojamos:

2. Peržiūros procedūros, ypač 
reglamentuojamos:

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies B punkto 1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taisyklės, kuriomis nustatoma reguliavimo 
ir priežiūros sistema bei vartotojų ir 
investuotojų apsauga Sąjungos finansinių 

Taisyklės, kuriomis nustatoma reguliavimo 
ir priežiūros sistema bei vartotojų ir 
investuotojų apsauga Sąjungos finansinių 
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paslaugų teikimo ir kapitalo rinkų, 
bankininkystės, kredito, draudimo ir 
perdraudimo, profesinių ar asmeninių 
pensijų, vertybinių popierių, investicinių 
fondų, mokėjimų ir konsultavimo 
investavimo klausimais srityse, taip pat 
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl 
galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir 
dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir 
investicinių įmonių priežiūros, kuria iš 
dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir 
panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 
2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338) 
I priede nustatytų paslaugų teikimo srityje, 
kaip reglamentuojama:

paslaugų teikimo ir kapitalo rinkų, 
bankininkystės, kredito, draudimo ir 
perdraudimo, profesinių ar asmeninių 
pensijų, vertybinių popierių, investicinių 
fondų, mokėjimų ir konsultavimo 
investavimo klausimais srityse, taip pat 
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl 
galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir 
dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir
investicinių įmonių priežiūros, kuria iš 
dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir 
panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 
2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338) 
I priede nustatytų paslaugų teikimo srityje, 
ypač reglamentuojamos:

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies B a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ba. 1 straipsnio a punkto iib papunktis 
– socialiniai standartai, darbuotojų 
sveikata ir sauga

1. Europos Sąjungos socialiniai 
standartai, kuriuos pirmiausia 
reglamentuoja:

i) 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į 
vyrus ir moteris principo nuoseklaus 
įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje 
(OL L 6, 1979 1 10, p. 24);

ii) 1991 m. spalio 14 d. Tarybos 
direktyva 91/533/EEB dėl darbdavio 
pareigos informuoti darbuotojus apie 
galiojančias sutarties arba darbo santykių 
sąlygas (OL L 288, 1991 10 18, p. 32);

iii) 1991 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyva 91/383/EEB, pateikianti 
papildomas priemones, skatinančias 
gerinti terminuotuose arba laikinuose 
darbo santykiuose esančių darbuotojų 
saugą ir sveikatą darbe (OL L 206, 1991 7 
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29, p. 19);

iv) 1994 m. birželio 22 d. Tarybos 
direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo 
apsaugos (OL L 216, 1994 8 20, p. 12);

v) Tarybos direktyva 98/59/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
kolektyviniu atleidimu iš darbo, 
suderinimo (OL L 225, 1998 8 12, p. 16);

vi) 1998 m. birželio 29 d. Tarybos 
direktyva 98/49/EB dėl pagal darbo sutartį 
dirbančių asmenų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų, judančių Bendrijoje, 
teisių į papildomą pensiją išsaugojimo 
(OL L 209, 1998 7 25, p. 46).

vii) 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo 
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000 
12 2, p. 16);

viii) 2000 m. birželio 29 d. Tarybos 
direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti 
vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės (OL L 180, 2000 7 19, 
p. 22);

ix) 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
direktyva 2000/79/EB dėl Europos 
aviakompanijų asociacijos (AEA), 
Europos transporto darbuotojų 
federacijos (ETF), Europos skrydžių įgulų 
asociacijos (ECA), Europos regioninių 
aviakompanijų asociacijos (ERA) ir 
Tarptautinės oro vežėjų asociacijos 
(IACA) Europos susitarimo dėl civilinės 
aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo 
laiko organizavimo (OL L 302, 2000 12 1, 
p. 57);

x) 2001 m. kovo 12 d. Tarybos 
direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, skirtų darbuotojų teisių 
apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar 
verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo 
(OL L 82, 2001 3 22, p. 16);

xi) 2002 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi 
mobiliąja kelių transporto veikla, darbo 
laiko organizavimo (OL L 080, 2002 3 23, 
p. 35–39) ir 2006 m. kovo 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių 
transportu susijusių socialinių teisės aktų 
suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos 
reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) 
Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą 
(EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, 
p. 1);

xii) 2003 m. birželio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros (OL L 235, 2003 9 23, p. 10);

xiii) 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos 
direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
principą dėl galimybės naudotis prekėmis 
bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei 
paslaugų teikimo (OL L 373, 2004 12 21, 
p. 37);

xiv) 2003 m. lapkričio 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko 
organizavimo aspektų (OL L 299, 2003 11 
18, p. 9);

xv) 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių 
galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus užimtumo bei profesinės veiklos 
srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 
2006 7 26, p 23);

xvi) 2008 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų 
darbdaviui tapus nemokiam (OL L 283, 
2008 10 28, p. 36);

xvii) 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į 
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris 
principo taikymo, kuria panaikinama 



AD\1162624LT.docx 47/86 PE623.622v02-00

LT

Tarybos direktyva 86/613/EEB (OL L 180, 
2010 7 15, p. 1);

xviii) 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/54/ES dėl priemonių, kad 
darbuotojai galėtų lengviau naudotis 
laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL L 
128, 2014 4 30, p. 8);

xix) 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 
kuria iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacinę sistemą (VRI reglamentas) 
(OL L 159, 2014 5 28, p. 11);

xx) 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/50/ES dėl būtiniausių reikalavimų 
darbuotojų judumui tarp valstybių narių 
didinti gerinant teisių į papildomą pensiją 
įgijimą ir išsaugojimą (OL L 128, 2014 4 
30, p. 1);

xxi) 2003 m. vasario 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso (OL 
L 69, 2003 3 13, p. 1);

xxii) 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias 
profesinės vežimo kelių transportu veiklos 
sąlygų taisykles ir panaikinančiu Tarybos 
direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 
14, p. 51);

xxiii) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo 
įgyvendinimo tvarką (OL L 284, 2009 10 
30, p. 1);

xxiv) 2011 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
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judėjimo Sąjungoje (OL L 141, 2011 5 27, 
p. 1);

xxv) 2014 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondo 
(OL L 72, 2014 3 12, p. 1);

xxvi) 2015 m. gegužės 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 
2015 6 5, p. 19).

2. Darbuotojų sveikatos ir saugos 
standartai, kuriuos pirmiausia 
reglamentuoja:

i) visos atskiros direktyvos, kaip 
numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 
straipsnio 1 dalyje; 

ii) 1992 m. kovo 31 d. Tarybos 
direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių 
saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, 
skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose 
(OL L 113, 1992 4 30, p. 19);

iii) 2001 m. gruodžio 3 d. Direktyva 
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 
(OL L 11, 2002 1 15, p. 4);

iv) 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti 
Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, 
p. 24);

v) 2006 m. vasario 7 d. direktyva 
2006/15/EB, nustatanti antrąjį 
orientacinių profesinio poveikio ribinių 
verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos 
direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti 
Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB 
(OL L 38, 2006 2 9, p. 36);

vi) 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/68/EB dėl pavojingų krovinių 
vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 
30, p. 13);

vii) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 



AD\1162624LT.docx 49/86 PE623.622v02-00

LT

2009/104/EB dėl būtiniausių darbo 
įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų (antroji 
atskira direktyva, kaip numatyta 
Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 
dalyje (OL L 260, 2009 10 3, p. 5);

viii) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos 
nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu 
darbe (OL L 330, 2009 12 16, p. 28);

ix) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos 
apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei 
saugą darbe (OL L 354, 2008 12 31, 
p. 70).

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies C punkto 1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendri Sąjungos rinkai teikiamų 
produktų saugos reikalavimai, kaip 
apibrėžta ir reglamentuojama:

1. Bendri Sąjungos rinkai teikiamų 
produktų saugos reikalavimai, ypač kaip 
apibrėžta ir reglamentuojama:

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies C punkto 2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jautrių ir pavojingų produktų 
teikimas rinkai ir naudojimas, kaip 
reglamentuojama:

2. Jautrių ir pavojingų produktų 
teikimas rinkai ir naudojimas, ypač kaip 
reglamentuojama:

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies D punkto 3 papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kelių sektoriuje galiojantys saugos 
reikalavimai, kaip reglamentuojama:

3. Kelių sektoriuje galiojantys saugos 
reikalavimai, ypač kaip reglamentuojama:

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies D punkto 4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jūrų sektoriuje galiojantys saugos 
reikalavimai, kaip reglamentuojama:

4. Jūrų sektoriuje galiojantys saugos 
reikalavimai, ypač kaip reglamentuojama:

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E 1 straipsnio a punkto v papunktis –
aplinkos apsauga

E 1 straipsnio a punkto v papunktis –
aplinkos apsauga, tvarus vystymasis, 
atliekų tvarkymas, jūrų, oro ir triukšmo 
tarša, vandens ir dirvožemio apsauga ir 
valdymas, gamtos ir biologinės įvairovės 
apsauga ir kova su klimato kaita

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuostatos, susijusios su 
atsakomybe už aplinkos apsaugą, 
įskaitant:

(NB. Ši dalis turi būti įtraukta prieš I priedo I dalies E punkto i papunktį.)
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) 2010 m. spalio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir 
medienos produktus, pareigos (OL L 295, 
2010 11 12, p. 23);

Išbraukta.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/123/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų 
už pažeidimus įvedimo (OL L 280, 
2009 10 27, p. 52);

Išbraukta.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) 2015 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB 
(OL L 123, 2015 5 19, p. 55);

Išbraukta.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas 
(EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 
2009/16/EB (OL L 330, 2013 12 10, p. 1);

Išbraukta.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xvii) 2012 m. liepos 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių 
medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 
2012 7 27, p. 60);

Išbraukta.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto viii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantis Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB 

Išbraukta.
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(OL L 396, 2006 12 30, p. 1);

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto ix papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų 
į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo (OL L 313, 
2015 11 28, p. 1).

Išbraukta.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 a papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nuostatos, susijusios su galimybe 
susipažinti su informacija apie aplinką:

i) 2003 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 
90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26);

ii) 2001 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 
145, 2001 5 31, p. 43);

iii) 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos 
institucijoms ir organams (OL L 264, 
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2006 9 25, p. 13);

iv) 2007 m. kovo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos 
erdvinės informacijos infrastruktūrą 
(INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1);

v) 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/35/EB, nustatanti visuomenės 
dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka 
susijusius planus ir programas ir iš dalies 
keičianti direktyvas dėl visuomenės 
dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL 
L 156, 2003 6 25, p. 17).

(NB. Ši dalis turi būti įtraukta po E punkto 
ii papunkčio.)

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 b papunktis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Nuostatos, susijusios su aplinka ir 
klimatu, pirmiausia:

i) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato 
politikos programos (LIFE) įsteigimo ir 
kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 614/2007 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 185);

ii) 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies 
keičianti bei vėliau panaikinanti 
Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB 
(OL L 140, 2009 6 5, p. 16);

iii) 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių 
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dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą (OL L 140, 2009 6 5, p. 63) ir visi 
susiję reglamentai;

iv) 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 421/2014, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2003/87/EB, nustatanti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 
leidimų sistemą Bendrijoje, siekiant iki 
2020 m. įgyvendinti tarptautinį 
susitarimą, kuriuo tarptautinės aviacijos 
išmetamiesiems teršalams nustatoma 
viena pasaulinė rinkos priemonė (OL L 
129, 2014 4 30, p. 1);

v) 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/31/EB dėl anglies dioksido 
geologinio saugojimo, iš dalies keičianti 
Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 
2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 
2006/12/EB, 2008/1/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1013/2006 (OL L 140, 2009 6 5, 
p. 114);

vi) 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei 
ataskaitų ir kitos su klimato kaita 
susijusios nacionalinio bei Sąjungos 
lygmens informacijos teikimo 
mechanizmo ir kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 
2013 6 18, p. 13);

vii) 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 
842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195);

viii) 2003 m. spalio 27 d. Tarybos 
direktyva 2003/96/EB, pakeičianti 
Bendrijos energetikos produktų ir elektros 
energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 
2003 10 31, p. 51);

ix) 2012 m. spalio 25 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo 
efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos 
direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei 
kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB 
ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, 
p. 1).

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Nuostatos susijusios, su darniu 
vystymusi ir atliekų tvarkymu, pirmiausia:

i) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 
kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 
p. 3);

ii) 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos 
direktyva 1999/31/EB dėl atliekų 
sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1); 

iii) 2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 
190, 2006 7 12, p. 1);

iv) 1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių 
atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10);

v) 2015 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių 
pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo 
iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB 
(OL L 115, 2015 5 6, p. 11);

vi) Direktyva 2012/19/ES dėl elektros 
ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) 
(OL L 197, 2012 7 24, p. 38);

vii) 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 
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bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 
L 266, 2006 9 26, p. 1);

viii) 2011 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų 
medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 
174, 2011 7 1, p. 88);

ix) 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų 
transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 
21, p. 34);

x) 2005 m. spalio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2005/64/EB dėl motorinių transporto 
priemonių tipų patvirtinimo, atsižvelgiant 
į galimybę jas pakartotinai naudoti, 
perdirbti ir atnaujinti, bei iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB 
(OL L 310, 2005 11 25, p. 10);

xi) 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos 
direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų 
bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo 
(PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31);

xii) 2011 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų 
medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 
174, 2011 7 1, p. 88);

xiii) 2001 m. birželio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 
programų pasekmių aplinkai vertinimo 
(OL L 197, 2001 7 21, p. 30);

xiv) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 
L 27, 2010 1 30, p. 1);

xvi) 2013 m. lapkričio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, 
kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas 
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(EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 
2009/16/EB (OL L 330, 2013 12 10, p. 1);

xvii) 2012 m. liepos 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių 
medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 
2012 7 27, p. 60);

xviii) 1993 m. birželio 8 d. Tarybos 
reglamentas (EB) (Euratomas) Nr. 
1493/93 dėl radioaktyviųjų medžiagų 
vežimo(OL L 148, 1993 6 19, p. 1).

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Nuostatos, susijusios su jūros, oro 
ir triukšmo tarša, pirmiausia:

i) 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir 
švaresnio oro Europoje (OL L 152, 2008 6 
11, p. 1);

ii) 2004 m. gruodžio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/107/EB dėl arseno, kadmio, 
gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių 
aromatinių angliavandenilių aplinkos ore 
(OL L 23, 2005 1 26, p. 3);

iii) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių 
teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 
79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7);

iv) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų (OL L 286, 2009 10 
31, p. 1);

v) 2001 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos 
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teršalų išmetimo nacionalinių ribų (OL L 
309, 2001 11 27, p. 22);

vi) 1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių 
išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir 
tiekiant jį iš terminalų į degalines 
kontrolės (OL L 365, 1994 12 31, p. 24);

vii) 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/126/EB dėl II pakopos benzino garų 
grąžinimo degalinėse variklinių 
transporto priemonių bakus pildant 
degalų (OL L 285, 2009 10 31, p. 36);

viii) 2007 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto 
priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į 
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų 
keleivinių ir komercinių transporto 
priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl 
transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos prieigos (OL L 
171, 2007 6 29, p. 1);

ix) 2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto 
priemonių ir variklių tipo patvirtinimo 
atsižvelgiant į sunkiųjų transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro 
VI) ir dėl galimybės naudotis transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacija, iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir 
Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis 
Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 
2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1);

x) 2014 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų 
infrastruktūros diegimo (OL L 307, 2014 
10 28, p. 1);

xi) 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių 
automobilių išmetamų teršalų normas 
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pagal Bendrijos integruotą principą 
mažinti lengvųjų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, 
p. 1);

xii) Direktyva Nr. 1999/94/EB dėl 
vartotojų teisės gauti informaciją apie 
degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų 
kiekį parduodant naujus keleivinius 
automobilius (OL L 12, 2000 1 18, p. 16);

xiii) 2011 m. gegužės 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 510/2011, kuriuo nustatomos naujų 
lengvųjų komercinių transporto 
priemonių išmetamų teršalų normos 
pagal Sąjungos integruotą principą 
mažinti lengvųjų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekį (OL L 145, 
2011 5 31, p. 1);

xiv) 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš 
motorinių transporto priemonių oro 
kondicionavimo sistemų, ir iš dalies 
keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB 
(OL L 161, 2006 6 14, p. 12);

xv) 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 
netaršias ir efektyviai energiją 
vartojančias kelių transporto priemones 
(OL L 120, 2009 12 15, p. 12);

xvi) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su 
ne keliais judančių mechanizmų vidaus 
degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių 
išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir 
tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies 
keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 
ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama 
bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL 
L 252, 2016 9 16, p. 53);

xvii) 2010 m. lapkričio 24 d. 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų 
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir 
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kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17);

xviii) 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų 
į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių 
įrenginių, kiekio apribojimo (OL L 313, 
2015 11 28, p. 1);

xix) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/101/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
2003/87/EB, kad į šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų 
prekybos sistemą Bendrijoje būtų 
įtrauktos aviacijos veiklos rūšys (OL L 8, 
2009 1 13, p. 3);

xx) 2004 m. kovo 10 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 549/2004, nustatantis bendro Europos 
dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų 
reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 1);

xxi) 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/38/EB, dalies keičianti Direktyvą 
1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių 
transporto priemonių apmokestinimo už 
naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL 
L 157, 2006 6 9, p. 8);

xxii) 2002 m. lapkričio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/84/EB, iš dalies keičianti direktyvas 
dėl jūrų saugumo ir teršimo iš laivų 
prevencijos (OL L 324, 2002 11 29, p. 53);

xxiii) 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 546/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 
dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos 
skatinti vidaus vandenų transportą (OL L 
163, 2014 5 29, p. 15);

xxiv) 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 
98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių 
degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės 
rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo 
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mechanizmą, iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl 
vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės 
rodiklių ir panaikinanti Direktyvą 
93/12/EEB (OL L 140, 2009 6 5, p. 88);

xxv) 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/123/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 
2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų 
už pažeidimus įvedimo (OL L 280, 
2009 10 27, p. 52);

xxvi) 2015 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo 
anglies dioksido kiekio stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB 
(OL L 123, 2015 5 19, p. 55);

xxvii) 2003 m. balandžio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti 
laivuose organoalavo junginius (OL L 
115, 2003 5 9, p. 1);

xxviii) 2002 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 
18, p. 12);

xxix) 2000 m. gegužės 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių lauko sąlygomis 
naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą 
triukšmą, suderinimo (OL L 162, 2000 7 
3, p. 1);

xxx) 2002 m. birželio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo 
įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 
18, p. 12).

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 e dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Nuostatos, susijusios su vandens ir 
dirvožemio apsauga ir valdymu, 
pirmiausia: 

i) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus (OL L 
327, 2000 12 22, p. 1);

ii) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/105/EB dėl aplinkos kokybės 
standartų vandens politikos srityje, iš 
dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos 
direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 
84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir 
iš dalies keičianti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 348, 
2008 12 24, p. 84);

iii) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/118/EB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19);

iv) 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų 
valymo (OL L 135, 1991 5 30, p. 40);

v) 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos 
direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 
12 5, p. 32);

vi) 2003 m. gegužės 16 d. Komisijos 
direktyva 2003/40/EB, nustatanti 
natūralių mineralinių vandenų 
sudedamųjų medžiagų sąrašą, 
koncentracijos ribas ir ženklinimo 
reikalavimus bei ozonu prisodrinto oro 
naudojimą perdirbant natūralius 
mineralinius ir šaltinių vandenis(OL L 
126, 2003 5 22, p. 34);

vii) 2010 m. vasario 9 d. Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 115/2010, kuriuo 
nustatomos aliumogelio naudojimo 
fluoridui iš natūralaus mineralinio ir 
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šaltinio vandens šalinti sąlygos (OL L 37, 
2010 2 10, p. 13);

viii) 2006 m. vasario 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės 
valdymo ir pakeičianti Direktyvą 
76/160/EEB (OL L 64, 2006 3 4, p. 37);

ix) 2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus 
(Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL 
L 164, 2008 6 25, p. 19);

x) 2004 m. kovo 31 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL L 104, 
2004 4 8, p. 1);

xi) 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės 
ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1);

xii) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/118/EB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19);

xiii) 2007 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/60/EB dėl potvynių rizikos 
įvertinimo ir valdymo (OL L 288, 2007 11 
6, p. 27);

xiv) 2014 m. balandžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo (OL L 124, 2014 4 25, 
p. 1).

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 f dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Nuostatos, susijusios su gamtos ir 
biologinės įvairovės apsauga, pirmiausia:

i) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7);

ii) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7);

iii) 2014 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių 
introdukcijos ir plitimo prevencijos ir 
valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35);

iv) 2001 m. rugsėjo 27 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1936/2001, 
nustatantis tam tikrų tolimos migracijos 
žuvų rūšių žvejybos kontrolės priemones 
(OL L 263, 2001 10 3, p. 1);

v) 2007 m. birželio 11 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 708/2007 dėl 
svetimų ir nevietinių rūšių panaudojimo 
akvakultūroje (OL L 168, 2007 6 28, p. 1);

vi) 1983 m. kovo 28 d. Tarybos 
direktyva 83/129/EEB dėl tam tikrų 
ruoniukų kailių ir iš jų pagamintų 
produktų importavimo į valstybes nares 
(OL L91, 1983 4 9, p. 30);

vii) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš 
ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36);

viii) 2008 m. liepos 15 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 734/2008 dėl 
pažeidžiamų jūrų ekosistemų atviroje 
jūroje apsaugos nuo dugniniais žvejybos 
įrankiais daromo neigiamo poveikio (OL 
L 201, 2008 7 30, p. 8);

ix) 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 812/2004, 
nustatantis priemones dėl atsitiktinio 
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banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės 
rajonuose ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB) Nr. 88/89 (OL L 150, 
2004 4 30, p. 12);

x) 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą (OL L 61, 1997 
3 3, p. 1);

xi) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 865/2006, 
nustatantis išsamias Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir 
floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų 
prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 
L 166, 2006 6 19, p. 1);

xii) 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 
792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės 
faunos ir floros rūšių apsaugos 
kontroliuojant jų prekybą numatytų 
leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų 
modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 
(OL L 242, 2012 9 7, p. 13);

xii) 2007 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1523/2007, draudžiantis pateikti į 
Bendrijos rinką ir importuoti į ją bei 
eksportuoti iš jos kačių ir šunų kailius bei 
gaminius, kurių sudėtyje yra tokių kailių 
(OL L 343, 2007 12 27, p. 1);

xiv) 1999 m. kovo 29 d. Tarybos 
direktyva 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų 
laikymo zoologijos soduose (OL L 94, 
1999 4 9, p. 24);

xv) 2010 m. spalio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 
vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir 
medienos produktus, pareigos (OL L 295,
2010 11 12, p. 23);

xvi) 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl 
FLEGT licencijavimo schemos medienos 
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importui į Europos bendriją sukūrimo 
(OL L 347, 2005 12 30, p. 1);

xvii) 2014 m. gruodžio 8 d. Komisijos 
reglamentas (ES) Nr. 1307/2014, kuriuo 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/70/EB dėl benzino ir 
dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės 7b 
straipsnio 3 dalies c punkto ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/28/EB dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančių išteklių energiją 17 
straipsnio 3 dalies c punkto taikymo tikslu 
nustatomi labai didelės biologinės 
įvairovės pievų kriterijai ir arealai (OL L 
351, 2014 12 9, p. 3).

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Nuostatos, susijusios su 
cheminėmis medžiagomis, pirmiausia:

i) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš 
dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 
2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies E punkto 1 h dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1h. Nuostatos, susijusios su 
ekologiškais produktais, pirmiausia: 

i) 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinantis 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL L 
189, 2007 7 20, p. 1).

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies F punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Branduolinės saugos taisyklės, kaip 
reglamentuojama:

Branduolinės saugos taisyklės, ypač kaip 
reglamentuojama:

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies F punkto 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 2009 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyva 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema (OL L 172, 
2009 7 2, p. 18);

i) 2009 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyva 2009/71/Euratomas, kuria 
nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių 
branduolinės saugos sistema (OL L 172, 
2009 7 2, p. 18), taip pat 2014 m. liepos 
8 d. Tarybos direktyva 
2014/87/Euratomas, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, 
kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos sistema 
(OL L 219, 2014 7 25, p. 42);

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies G punkto pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

G. 1 straipsnio a punkto vii 
papunktis – maisto ir pašarų sauga, gyvūnų 
sveikata ir gerovė

G. 1 straipsnio a punkto vii 
papunktis – maisto ir pašarų sauga

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies G punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiti teisės aktai, susiję su 
maistu ir maisto sauga, ypač:

i) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 
p. 1);

ii) 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/41/EB dėl riboto genetiškai 
modifikuotų mikroorganizmų naudojimo 
(OL L 125, 2009 5 21, p. 75);

iii) 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų ir iš jų pagamintų maisto 
produktų ir pašarų susekamumo ir 
ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis 
Direktyvą 2001/18/EB (OL L 268, 2003 10 
18, p. 24);

iv) 2003 m. liepos 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų 
organizmų tarpvalstybinio judėjimo (OL L 
287, 2003 11 5, p. 1);

v) 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto 
produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, 
p. 1);

vi) 2003 m. spalio 13 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 
2003 11 21, p. 1);

vii) 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos 
žmonėms vartoti neskirtų šalutinių 
gyvūninių produktų ir jų gaminių 
sveikumo taisyklės (OL L 300, 2009 11 14, 
p. 1); 

viii) 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką ir 
panaikinantis Tarybos direktyvas 
91/414/EEB ir 79/117/EEB (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1);

ix) 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2009/128/EB, nustatančios Bendrijos 
veiksmų pagrindus siekiant tausiojo 
pesticidų naudojimo (OL L 309, 
2009 11 24, p. 71);

x) 2005 m. vasario 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų 
likučių kiekių augalinės ir gyvūninės 
kilmės maiste ir pašaruose ir ant jų (OL L 
70, 2005 3 16, p. 1);

xi) 2016 m. sausio 15 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas) 2016/52, kuriuo 
nustatomi didžiausi leidžiami maisto 
produktų ir pašarų radioaktyviojo 
užterštumo po branduolinės ar 
radiologinės avarijos lygiai, ir 
panaikinamas Reglamentas (Euratomas) 
Nr. 3954/87 bei Komisijos reglamentai 
(Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) 
Nr. 770/90 (OL L 13, 2016 1 20, p. 2); 

xii) 2016 m. sausio 15 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas) 2016/52, kuriuo 
nustatomi didžiausi leidžiami maisto 
produktų ir pašarų radioaktyviojo 
užterštumo po branduolinės ar 
radiologinės avarijos lygiai, ir 
panaikinamas Reglamentas (Euratomas) 
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Nr. 3954/87 bei Komisijos reglamentai 
(Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) 
Nr. 770/90 (OL L 13, 2016 1 20, p. 2);

xiii) 2016 m. sausio 15 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas) 2016/52, kuriuo 
nustatomi didžiausi leidžiami maisto 
produktų ir pašarų radioaktyviojo 
užterštumo po branduolinės ar 
radiologinės avarijos lygiai, ir 
panaikinamas Reglamentas (Euratomas) 
Nr. 3954/87 bei Komisijos reglamentai 
(Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) 
Nr. 770/90 (OL L 13, 2016 1 20, p. 2);

xiv) 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
sprendimas 2002/628/EB dėl Kartachenos 
biosaugos protokolo sudarymo Europos 
bendrijos vardu 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 48);

xv) 2012 m. gegužės 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl 
biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų 
naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1);

xvi) 2009 m. gegužės 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos 
farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų 
liekanų kiekių nustatymo gyvūninės
kilmės maisto produktuose tvarką, 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/82/EB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 
(OL L 152, 2009 6 16, p. 11);

xvii) 1996 m. balandžio 29 d. 
Tarybos direktyva 96/23/EB dėl kai kurių 
medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose 
ir gyvūninės kilmės produktuose 
monitoringo priemonių, panaikinanti 
Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei 
Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB 
(OL L 125, 1996 5 23, p. 10);

xviii) 1996 m. balandžio 29 d. 
Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo 
vartoti gyvulininkystėje tam tikras 
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medžiagas, turinčias hormoninį ar 
tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus ir 
dėl Direktyvų 81/602/EEB, 88/146/EEB ir 
88/299/EEB panaikinimo (OL L 125, 
1996 5 23, p. 3);

xix) 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 853/2004, 
nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės 
maisto produktų higienos reikalavimus 
(OL L 139, 2004 4 30, p. 55);

xx) 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 854/2004, 
nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės 
produktų, skirtų vartoti žmonėms, 
oficialios kontrolės taisykles (OL L 139, 
2004 4 30, p. 206);

xxi) 2002 m. gruodžio 16 d. 
Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti 
gyvūnų sveikatos taisykles, 
reglamentuojančias žmonėms skirtų 
gyvūninės kilmės produktų gamybą, 
perdirbimą, paskirstymą ir importą (OL L 
18, 2003 1 23, p. 11);

xxii) 2005 m. lapkričio 15 d. 
Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų 
mikrobiologinių kriterijų (OL L 338, 
2005 12 22, p. 1);

xxiii) 2003 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl 
salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių 
sukėlėjų per maistą kontrolės (OL L 325, 
2003 12 12, p. 1);

xxiv) 2003 m. lapkričio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių 
sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičianti 
Tarybos sprendimą 90/424/EEB ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 
92/117/EEB (OL L 325, 2003 12 12, 
p. 31);

xxv) 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, 
nustatantis maisto priedų, fermentų ir 
kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo 
procedūrą (OL L 354, 2008 12 31, p. 1);

xxvi) 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1332/2008 dėl 
maisto fermentų ir iš dalies keičiantis 
Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, 
Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 
2001/112/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97 (OL L 354, 2008 12 31, p. 7); 

xxvii) gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 
354, 2008 12 31, p. 16);

xxviii) 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl 
kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių 
turinčių tam tikrų maisto ingredientų 
naudojimo maisto produktuose ir ant jų iš 
dalies keičiantis Tarybos reglamentą 
(EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 
2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei 
Direktyvą 2000/13/EB (OL L 354, 2008 12 
31, p. 34);

xxix) 2003 m. lapkričio 10 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl 
kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų 
arba skirtų naudoti maisto produktuose 
arba jų paviršiuje (OL L 309, 2003 11 26, 
p. 1);

xxx) 2009 m. balandžio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ir 
maisto ingredientų gamyboje naudojamus 
ekstrahentus, suderinimo (OL L 141, 2009 
6 6, p. 3);

xxxi) 1993 m. vasario 8 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 315/93, 
nustatantis Bendrijos procedūras dėl 
maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1);
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xxxii) 2006 m. gruodžio 19 d. 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 
1881/2006, nustatantis didžiausias 
leistinas tam tikrų teršalų maisto 
produktuose koncentracijas (OL L 364, 
2006 12 20, p. 5);

xxxiii) 1999 m. vasario 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/2/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote 
apdorotais maisto produktais ir jų 
ingredientais, suderinimo (OL L 66, 1999 
3 13, p. 16);

xxxiv) 2004 m. spalio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl 
žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, ir panaikinantis Direktyvas 
80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 
2004 11 13, p. 4);

xxxv) 1982 m. spalio 18 d. 
Tarybos direktyva 82/711/EEB, nustatanti 
pagrindines taisykles, reikalingas 
plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių 
liestis su maisto produktais, sudedamųjų 
dalių migracijos tyrimams (OL L 297, 
1982 10 23, p. 26);

xxxvi) 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) 
Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami 
Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos 
direktyva 90/496/EEB, Komisijos 
direktyva 1999/10/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/13/EB, Komisijos direktyvos 
2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 
304, 2011 11 22, p. 18);

xxxvii) 2013 m. birželio 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl 
kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų 
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maisto produktų, specialiosios 
medicininės paskirties maisto produktų ir 
viso paros raciono pakaitalų svoriui 
kontroliuoti ir kuriuo panaikinami 
Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos 
direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 
2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/39/EB ir Komisijos reglamentai 
(EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 
(OL L 181, 2013 6 29, p. 35);

xxxiii) 2018 m. gegužės 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 2018/848 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo, kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1);

xxxix) 2013 m. gruodžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 
(OL L 347, 20.12.2013, p. 487);

xxxx) 2013 m. gruodžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo 
nustatomos pagal bendros žemės ūkio 
politikos paramos sistemas ūkininkams 
skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir 
panaikinami Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 73/2009 (OL L 354, 2013 12 20, 
p. 22);

xxxxi) 2013 m. gruodžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo 
nustatomas bendras žemės ūkio produktų 
rinkų organizavimas ir panaikinami 
Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, 
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir 
(EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 
2013 12 20, p. 671);

xxxxii) 2003 m. rugsėjo 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl 
priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje 
(OL L 268, 2003 10 18, p. 29);

xxxxiii) 1990 m. kovo 26 d. Tarybos 
direktyva 90/167/EEB, nustatanti 
gydomųjų pašarų paruošimo, pateikimo į 
rinką ir naudojimo Bendrijoje sąlygas 
(OL L 92, 1990 4 7, p. 42);

xxxxiv) 2001 m. lapkričio 6 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio veterinarinius vaistus 
(OL L 311, 2001 11 28, p. 1);

xxxxv) 2002 m. gegužės 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/32/EB dėl nepageidaujamų 
medžiagų gyvūnų pašaruose (OL L 140, 
2002 5 30, p. 10);

xxxxvi) 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 767/2009 dėl 
pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš 
dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas 
79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 
83/228/EEB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 
96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB 
(OL L 229, 2009 9 1, p. 1);

xxxxii) 2008 m. kovo 5 d. 
Komisijos direktyva 2008/38/EB, 
nustatanti pašarų konkretiems mitybos 
tikslams tikslinio naudojimo sąrašą 
(OL L 62, 2008 3 6, p. 9);

xxxxiii) 2005 m. sausio 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 
nustatantis pašarų higienos reikalavimus 
(OL L 35, 2005 2 8, p. 1).

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies 4 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gyvūnų gerovės apsauga, kaip 
reglamentuojama: 

Ga. 1 straipsnio a punkto vii 
papunkčio a punktas – gyvūnų apsauga, 
sveikata ir gerovė

Gyvūnų apsaugos, sveikatos ir gerovės 
nuostatos ir standartai, ypač kaip 
reglamentuojami:

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies G a punkto iv–xxv papunkčiai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/63/ES dėl mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsaugos (OL L 276, 
2010 10 20, p. 33);

v) 1990 m. birželio 26 d. Tarybos 
direktyva 90/425/EEB dėl Bendrijos 
vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir 
produktais taikomų veterinarinių ir 
zootechninių patikrinimų, siekiant 
užbaigti vidaus rinkos kūrimą (OL L 224, 
1990 8 18, p. 29);

vi) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos 
direktyva 91/496/EEB, nustatančia 
gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų 
šalių, veterinarinio patikrinimo 
organizavimo principus ir iš dalies 
pakeičianti Direktyvas 89/662/EEB, 
90/425/EEB ir 90/675/EEB (OL L 268, 
1991 9 24, p. 56);

vii) 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos 
direktyva 89/662/EEB dėl veterinarinių 
patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus 
prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką 
(OL L 395, 1989 12 30, p. 13);

viii) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 
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(OL L 342, 2009 12 22, p. 59);

ix) 2016 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2016/1012 dėl zootechninių ir 
genealoginių reikalavimų, taikomų 
grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių 
veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais 
bei jų genetinės medžiagos produktais ir 
jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies 
keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, 
Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 
90/425/EEB bei panaikinami tam tikri 
gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų 
veisimo reglamentas“) ( OL L 171, 
2016 6 29, p. 66);

x) 2008 m. liepos 15 d. Tarybos 
direktyva 2008/73/EB, supaprastinančia 
veterinarijos ir zootechnikos sričių 
informacijos atnaujinimo ir skelbimo 
taisykles ir iš dalies keičiančia direktyvas 
64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 
88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 
90/426/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 
90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 
91/496/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 
92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 
2000/75/EB, Sprendimą 2000/258/EB ir 
direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 
2005/94/EB (OL L 219, 2008 8 14, p. 40);

xi) 1997 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1255/97 dėl 
Bendrijoje sustojimo punktams taikomų 
kriterijų ir iš dalies keičiančiu Direktyvos 
91/628/EEB priede nurodytą maršruto 
planą (OL L 174, 1997 7 2, p. 1);

xii) 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
direktyva 96/93/EB dėl gyvūnų ir 
gyvūninės kilmės produktų sertifikavimo 
(OL L 13, 1997 1 16, p. 28);

xiii) 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 21/2004, 
nustatančiu avių ir ožkų identifikavimo 
bei registravimo sistemą ir iš dalies 
pakeičiančiu Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB 
ir 64/432/EEB (OL L 5 2004 1 9, p. 8);
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xiv) 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos 
sprendimu 2006/968/EB, įgyvendinančiu 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 
nuostatas dėl avių ir ožkų elektroninio 
identifikavimo gairių ir procedūrų (OL 
L 401, 2006 12 30, p. 41);

xv) 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
sprendimu dėl galvijų somatotropino 
(GST) išleidimo į rinką ir paskyrimo, 
panaikinančiu Sprendimą 90/218/EEB 
(OL L 331, 1999 12 23, p. 71);

xvi) 1999 m. liepos 19 d. Tarybos 
direktyva 1999/74/EB, nustatančia 
būtiniausius dedeklių vištų apsaugos 
standartus (OL L 203, 1999 8 3, p. 53);

xvii) 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
direktyva 2007/43/EB, nustatančia 
būtiniausias broilerių apsaugos taisykles 
(OL L 182, 2007 7 12, p. 19);

xiii) 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/119/EB, nustatančia 
būtiniausius veršelių apsaugos standartus 
(OL L 10, 2009 1 15, p. 7);

xix) 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
direktyva 2008/120/EB, nustatančia 
būtiniausius kiaulių apsaugos standartus 
(OL L 47, 2009 2 18, p. 5);

xx) 1991 m. lapkričio 4 d. Tarybos 
reglamentu (EEB) Nr. 3254/91, 
draudžiančiu Bendrijoje naudoti spąstus, 
kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir 
įvežti į Bendriją tam tikrų rūšių laukinių 
gyvūnų, kilusių šalyse, kur jie gaudomi 
minėtais spąstais arba kitais tarptautinių 
humaniško gyvūnų gaudymo reikalavimų 
neatitinkančiais būdais, kailius, odas ir iš 
jų pagamintas prekes (OL L 308, 
1991 11 9, p. 1);

xxi) 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/31/ES, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 92/65/EEB gyvūnų 
sveikatos reikalavimų, kuriais 
reglamentuojama prekyba Sąjungoje 
šunimis, katėmis ir šeškais ir jų importas į 
Sąjungą, atžvilgiu (OL L 178, 2013 6 28, 
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p. 107);

xxii) 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių 
vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 998/2003 (OL L 178, 2013 6 28, p. 1);

xxiii) 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos 
direktyva 2009/156/EB dėl gyvūnų 
sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių 
arklinių šeimos gyvūnų importą iš 
trečiųjų šalių ir jų judėjimą (OL L 192, 
2010 7 23, p. 1);

xxiv) 1992 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 92/35/EEB, nustatančia 
afrikinės arklių ligos kontrolės 
reikalavimus ir kovos su ja priemones 
(OL L 157, 1992 6 10, p. 19).

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

H. 1 straipsnio a punkto viii 
papunktis – visuomenės sveikata

H. 1 straipsnio a punkto viii 
papunktis – visuomenės sveikata ir 
sveikatos saugumas

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) Priemonės, kuriomis nustatomi 
aukšti žmogaus kilmės organų ir medžiagų 
kokybės bei saugos standartai, kaip 
reglamentuojama:

1) Priemonės, kuriomis nustatomi 
aukšti žmogaus kilmės organų ir medžiagų 
kokybės bei saugos standartai, ypač kaip 
reglamentuojama:
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 1 papunkčio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) 2016 m. liepos 25 d. Komisijos 
direktyva (EU)2016/EB, įgyvendinančia 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2005/62/EB dėl Bendrijos standartų ir 
specifikacijų, susijusių su kraujo 
donorystės įstaigų kokybės sistema (OL L 
199, 2016 17 1, p. 14);

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 1 papunkčio i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) 2005 m. rugsėjo 30 d. Komisijos 
direktyva 2005/61/EB, įgyvendinančia 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/98/EB dėl susekamumo reikalavimų 
ir pranešimo apie pavojingas 
nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius 
(OL L 256, 2005 10 1, p. 32);

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 1 papunkčio i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) 2004 m. kovo 22 d. Komisijos 
direktyva 2004/33/EB, įgyvendinančia 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/98/EB dėl tam tikrų kraujo ir kraujo 
komponentų techninių reikalavimų (OL L 
91, 2004 3 30, p. 25);
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 1 papunkčio i d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

id) 2005 m. rugsėjo 30 d. Komisijos 
direktyva 2005/62/EB, įgyvendinančia 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/98/EB dėl Bendrijos standartų ir 
specifikacijų, susijusių su kraujo 
donorystės įstaigų kokybės sistema 
(OL L 256, 2005 10 1, p. 41);

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 1 papunkčio iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/53/ES dėl transplantacijai skirtų 
žmogaus organų kokybės ir saugos 
standartų nustatymo (OL L 207, 2010 8 6, 
p. 14).

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) Priemonės, kuriomis nustatomi 
aukšti vaistų ir medicinos tikslams 
naudojamų prietaisų kokybės bei saugos 
standartai, kaip reglamentuojama:

2. Priemonės, kuriomis nustatomi 
aukšti vaistų ir medicinos tikslams 
naudojamų prietaisų kokybės bei saugos 
standartai, ypač kaip reglamentuojama:

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 5 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Tabako ir susijusių gaminių 
gamyba, pateikimas ir pardavimas, kaip 
reglamentuojama 2014 m. balandžio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų nuostatų, 
reglamentuojančių tabako ir susijusių 
gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, 
suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 
2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1).

5. Tabako ir susijusių gaminių 
gamyba, pateikimas ir pardavimas, kaip 
reglamentuojama 2014 m. balandžio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų nuostatų, 
reglamentuojančių tabako ir susijusių 
gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, 
suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 
2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1), ir 
tabako gaminių reklama ir rėmimas, kaip 
reglamentuojama 2003 m. gegužės 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2003/33/EB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių tabako produktų 
reklamą ir rėmimą, suderinimo 
(OL L 152, 2003 6 20, p. 16).

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Kova su žalingu alkoholio 
poveikiu ir Europos strategijoje, skirtoje 
padėti valstybėms narėms mažinti 
alkoholio daromą žalą, nustatyti 
prioritetai.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies H punkto 5 b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Kiti teisės aktai, susiję su 
visuomenės sveikata, būtent:

i) 2017 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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2017/746 dėl in vitro diagnostikos 
medicinos priemonių, kuriuo 
panaikinama Direktyva 98/79/EB ir 
Komisijos sprendimas 2010/227/ES 
(OL L 117, 2017 5 5, p. 176);

ii) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 
(OL L 342, 2009 12 22, p. 59).

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I dalies I punkto 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojų teisės ir vartotojų apsauga, kaip 
reglamentuojama:

Vartotojų teisės ir vartotojų apsauga, ypač 
kaip reglamentuojama:
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