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MÓDOSÍTÁS

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 16., 
33., 43., 50., 53. (1), 62., 91., 100., 103., 
109., 114., 168., 169., 192., 207. és 325 (4) 
cikkére, valamint az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződésre és 
különösen annak 31. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 9., 
10., 11., 12., 15., 16., 33., 43., 50. cikkére, 
53. cikkének (1) bekezdésére, 62., 91., 
100., 103., 109., 114., 168., 169., 192., 
207. cikkére, 325. cikkének (4)bekezdésére
és 352. cikkére, valamint az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 31. 
cikkére,

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió Alapjogi 
Chartájára,

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 b bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlamentnek „A 
visszaélést bejelentő személyek szerepe az 
Unió pénzügyi érdekeinek védelmében” 
című, 2017. február 14-i állásfoglalására,
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 c bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Parlamentnek a 
vállalatok és állami szervek bizalmas 
információit közérdekből leleplező 
bejelentők védelmére szolgáló jogszerű 
intézkedésekről szóló, 2017. október 24-i 
állásfoglalására,

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 d bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az emberi jogok európai 
egyezményére,

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Gyakran a szervezetek jelenlegi
vagy volt dolgozói vagy a szervezetekkel 
kapcsolatba került vagy kerülő személyek 
értesülnek először az ilyen összefüggésben 
a közérdeknek okozott fenyegetésekről, 
bűnügyi vagy jogellenes tevékenységekről
vagy kárról. A visszaélés bejelentésével 
kulcsszerepet játszanak a jogsértések 
feltárásában és megelőzésében, a 
társadalom jólétének biztosításában, 
valamint az alapvető jogok, többek között 
a véleménynyilvánítás és a tájékozódás 
szabadságának védelmében. A visszaélést 
bejelentő személyek döntő szerepet 
játszanak a törvénysértés vagy a 
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közérdeket sértő etikátlan és 
tisztességtelen magatartás leleplezésében. 
Gyakran nehéz számukra a tények 
jogszerűségének értékelése, de az Emberi 
Jogok Európai Bírósága szerint a jogi 
megítélés nem a visszaélést bejelentő 
személyek feladata, amíg jóhiszeműen 
cselekszenek, és a tények helytállóak. A 
potenciális visszaélést bejelentő 
személyeket ugyanakkor a megtorlástól 
való félelem gyakran eltántorítja attól, 
hogy hangot adjanak aggodalmaiknak vagy 
gyanújuknak, amikor az Unión belül az 
állami vagy magánszervezetek 
tevékenységeivel kapcsolatos 
szabálytalanságokat, irányítási hibákat, a 
források szabálytalan felhasználását, 
hivatali visszásságot vagy a korrupció 
lehetséges eseteit tárják fel; ezek a 
személyek nem kapnak valódi védelmet, és 
nem érzik magukat védve.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bizonyos szakpolitikai területeken 
az uniós jogsértés súlyos károkat okozhat a 

(3) Az uniós jogsértés súlyos károkat 
okozhat a közérdeknek, valamint 



PE626.976v02-00 6/75 AD\1168257HU.docx

HU

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

veszélyezteti az emberi jogok és alapvető 
szabadságok gyakorlását. Biztosítani kell
a visszaélést bejelentő személyek 
megtorlástól való hatékony védelmét, 
illetve hatékony és bizalmas bejelentési 
csatornákat kell bevezetni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A visszaélést bejelentő személyek 
védelmének jelenlegi szabályozása 
széttagolt az Európai Unió tagállamaiban 
és szakpolitikai területenként egyenetlen. A 
visszaélést bejelentő személyek számára 
védelmet kell biztosítani, ha a közérdeket 
érintő jogsértést, törvénysértést vagy 
kötelességszegést tesznek közzé. A 
valamely tagállamban elégtelen védelem 
nem csupán abban a tagállamban gyakorol 
negatív hatást az uniós szakpolitikákra, 
hanem annak más tagállamokra és az Unió 
egészére továbbgyűrűző hatása is lehet.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ennek megfelelően a visszaélést 
bejelentő személyek hatékony védelmét 
biztosító közös minimumszabványokat kell 
alkalmazni a hivatkozott aktusokban és 
azon szakpolitikai területeken, ahol i. 
szükség van a jogérvényesítés erősítésére; 

(5) Ennek megfelelően a visszaélést 
bejelentő személyek hatékony védelmét 
biztosító közös általános és globális 
megközelítésű, jogi minimumszabványokat 
kell alkalmazni valamennyi uniós és 
nemzeti aktusban és szakpolitikai 
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ii. visszaélést bejelentő személyek 
jelentésének elmaradása kulcsfontosságú a 
jogérvényesítésre nézve, valamint iii. az 
Uniós jog megsértése súlyos károkat 
okozhat a közérdek számára.

területen, ahol i. szükség van a 
jogérvényesítés erősítésére; ii.a visszaélést 
bejelentő személyek jelentésének 
elmaradása kulcsfontosságú a 
jogérvényesítésre nézve, valamint iii. az 
uniós vagy nemzeti jog megsértése súlyos 
károkat okozhat a közérdek számára.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A visszaélést bejelentő személyek 
védelmének fontossága az emberéleteket 
veszélyeztető közlekedésbiztonságról szóló 
uniós szabályok megszegésének 
megelőzése és az ilyen jogsértésektől való 
elrettentés érdekében már elismerésre 
került a repülésbiztonságra és a tengeri 
közlekedés biztonságára vonatkozó ágazati 
uniós aktusokban38, amelyek a visszaélést 
bejelentő személyek védelmére célirányos 
intézkedésekről39 és különleges bejelentési 
csatornákról rendelkeznek. Ezek az 
aktusok rendelkeznek továbbá azon 
munkavállalók megtorlással szembeni 
védelméről, akik saját becsületes hibáikból 
tesznek jelentést (az úgynevezett 
méltányossági kultúra („just culture”)). 
Ebben a két ágazatban ki kell egészíteni a 
visszaélést bejelentő személyek 
védelmének meglévő elemeit, valamint 
növelni kell a védelmet a többi közlekedési 
mód – nevezetesen a vasúti és közúti 
közlekedés – biztonsági előírásai 
érvényesítésének javítása érdekében.

(9) A visszaélést bejelentő személyek 
védelmének fontossága az emberéleteket 
veszélyeztető közlekedésbiztonságról szóló 
uniós szabályok megszegésének 
megelőzése és az ilyen jogsértésektől való 
elrettentés érdekében már elismerésre 
került a repülésbiztonságra és a tengeri 
közlekedés biztonságára vonatkozó ágazati 
uniós aktusokban38, amelyek a visszaélést 
bejelentő személyek védelmére célirányos 
intézkedésekről39 és különleges bejelentési 
csatornákról rendelkeznek. Ezek az 
aktusok rendelkeznek továbbá azon 
munkavállalók megtorlással szembeni 
védelméről, akik saját becsületes hibáikból 
tesznek jelentést (az úgynevezett 
méltányossági kultúra („just culture”)). 
Ebben a két ágazatban többek között ki kell 
egészíteni a visszaélést bejelentő 
személyek védelmének meglévő elemeit, 
valamint növelni kell a védelmet a többi 
közlekedési mód – nevezetesen a vasúti és 
közúti közlekedés – biztonsági előírásai 
érvényesítésének javítása érdekében.

_________________ _________________

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a 
polgári légi közlekedési események 
jelentéséről, elemzéséről és nyomon 
követéséről (HL L 122, 18. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a 
polgári légi közlekedési események 
jelentéséről, elemzéséről és nyomon 
követéséről (HL L 122, 18. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/54/EU irányelve (2013. november 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/54/EU irányelve (2013. november 
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20.) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi 
egyezménynek való megfelelés és annak 
végrehajtása vonatkozásában a lobogó 
szerinti államokra háruló egyes 
kötelezettségekről (HL L 329., 1.o.), az 
Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK 
irányelve (2009. április 23.) a kikötő 
szerint illetékes állam általi ellenőrzésről 
(HL L 131., 57. o.).

20.) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi 
egyezménynek való megfelelés és annak 
végrehajtása vonatkozásában a lobogó 
szerinti államokra háruló egyes 
kötelezettségekről (HL L 329., 1.o.), az 
Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK 
irányelve (2009. április 23.) a kikötő 
szerint illetékes állam általi ellenőrzésről 
(HL L 131., 57. o.).

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A magánélet és a személyes adatok 
védelme egy másik olyan terület, ahol a 
visszaélést bejelentő személyek kiváltságos 
helyzetben vannak a közérdeket súlyosan 
sértő károkat okozó uniós jogsértések 
feltárását illetően. Hasonló megfontolások 
alkalmazandók a hálózati és információs 
rendszerek biztonságáról szóló irányelv45, 
megsértése esetén, amely irányelv bevezeti 
az események bejelentését (ami magában 
foglalja azokat az eseményeket is, amelyek 
nem sértenek személyes adatokat), a több 
ágazatban (pl. az energia, az egészségügy, 
a közlekedés, a bankszolgáltatások stb. 
területén) alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek biztonsági követelményeit, 
valamint a kulcsfontosságú digitális (pl. 
felhő alapú) szolgáltatásokat nyújtókat. A 
visszaélést bejelentő személyek 
jelentéstétele ezen a területen különösen 
értékes az olyan biztonsági események 
megelőzése érdekében, amelyek 
kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi 
tevékenységeket, valamint széles körben 
használt digitális szolgáltatásokat 
érintenének. Mindez segíti az olyan 
szolgáltatások folytonosságának 
biztosítását, amelyek alapvető 
fontosságúak a belső piac működése és a 
társadalom jóléte szempontjából.

(14) A magánélet és a személyes adatok 
védelme, amelyet az Alapjogi Charta 7. és 
8. cikke és az emberi jogok európai 
egyezményének (EJEE) 8. cikke 
rögzítenek, egy másik olyan terület, ahol a 
visszaélést bejelentő személyek kiváltságos 
helyzetben vannak a közérdeket sértő 
károkat okozó uniós jogsértések feltárását 
illetően. Hasonló megfontolások 
alkalmazandók a hálózati és információs 
rendszerek biztonságáról szóló irányelv45, 
megsértése esetén, amely irányelv bevezeti 
az események bejelentését (ami magában 
foglalja azokat az eseményeket is, amelyek 
nem sértenek személyes adatokat), a több 
ágazatban (pl. az energia, az egészségügy, 
a közlekedés, a bankszolgáltatások stb. 
területén) alapvető szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek biztonsági követelményeit, 
valamint a kulcsfontosságú digitális 
szolgáltatásokat nyújtókat. A visszaélést 
bejelentő személyek jelentéstétele ezen a 
területen különösen értékes az olyan 
biztonsági események megelőzése 
érdekében, amelyek kulcsfontosságú 
gazdasági és társadalmi tevékenységeket, 
valamint széles körben használt digitális 
szolgáltatásokat érintenének, továbbá az 
uniós adatvédelmi jogszabályok 
megsértésének megakadályozása 
érdekében. Mindez segíti az olyan 
szolgáltatások folytonosságának 
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biztosítását, amelyek alapvető 
fontosságúak a társadalom számára.

__________________ __________________

45 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a 
hálózati és információs rendszerek 
biztonságának az egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről.

45 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a 
hálózati és információs rendszerek 
biztonságának az egész Unióban 
egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme, amely a csalás, a korrupció és 
más egyéb uniós kiadások felhasználását, 
uniós bevételek és alapok vagy uniós 
vagyontárgyak beszedését érintő egyéb 
illegális tevékenység elleni küzdelemmel 
kapcsolatos, olyan alapvető terület, ahol 
erősíteni kell az uniós jogérvényesítést. Az 
Unió pénzügyi érdekei védelmének 
megerősítése magában foglalja az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződés alapján felmerülő kiadásokhoz 
kapcsolódó uniós költségvetés 
végrehajtását. Az Unió pénzügyi érdekei 
területén a hatékony jogérvényesítés 
hiánya – ami magában foglalja a nemzeti 
szintű csalást és a korrupciót – csökkenést 
okoz az Unió bevételeiben és az uniós 
alapok visszaélésszerű használatát 
eredményezi, ami torzíthatja az állami 
befektetéseket, a növekedést, és 
aláaknázhatja az állampolgárok uniós 
tevékenységekbe vetett bizalmát. A 
visszaélést bejelentő személyek védelme 
szükséges a releváns csalás és illegális 
tevékenységek felderítésének, 
megakadályozásának, illetve az ilyen 
tevékenységek folytatásától való elrettentés 
egyszerűsítése érdekében.

(16) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme, amely a csalás, a korrupció és 
más egyéb uniós kiadások felhasználását, 
uniós bevételek és alapok vagy uniós 
vagyontárgyak beszedését érintő egyéb 
illegális tevékenység elleni küzdelemmel 
kapcsolatos, olyan alapvető terület, ahol 
erősíteni kell az uniós jogérvényesítést. Az 
Unió pénzügyi érdekei védelmének 
megerősítése magában foglalja az Európai 
Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződés alapján felmerülő kiadásokhoz 
kapcsolódó uniós költségvetés 
végrehajtását. Az Unió pénzügyi érdekei 
területén a hatékony jogérvényesítés 
hiánya – ami magában foglalja a nemzeti 
szintű csalást és a korrupciót – csökkenést 
okoz az Unió bevételeiben és az uniós 
alapok visszaélésszerű használatát 
eredményezi, ami torzíthatja az állami 
befektetéseket, a növekedést, és 
aláaknázhatja az állampolgárok uniós 
tevékenységekbe vetett bizalmát.
Az oknyomozó újságírók szintén alapvető 
szerepet játszanak az ezekhez a 
területekhez kapcsolódó törvénysértések 
leleplezésében. A szakemberek olyan 
kockázatoknak kitett csoportját alkotják 
ők, akik gyakran munkahelyükkel, 
szabadságukkal, sőt akár az életükkel 
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fizetnek a súlyos szabálytalanságok és 
korrupciós rendszerek felfedéséért. Ezért 
a visszaélést bejelentő személyekre 
vonatkozó horizontális jogalkotási 
javaslatban különleges intézkedéseket kell 
bevezetni az oknyomozó újságírók 
védelmére. A tényfeltáró újságírás és a 
visszaélést bejelentő személyek védelme 
szükséges a releváns csalás és illegális 
tevékenységek felderítésének, 
megakadályozásának, illetve az ilyen 
tevékenységek folytatásától való elrettentés 
egyszerűsítése érdekében.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A kötelességszegést, valamint a 
munkajog és a szociális jog megsértését 
bejelentő visszaélést bejelentő személyek 
kulcsszerepet játszanak a biztonságos és 
tisztességes munkahelyek biztosításában. 
E rendelet keretében teljes körű védelmet 
kell biztosítani azon személyek számára, 
akik egy szervezeten belüli 
szabálysértéseket jelentenek be, és e 
szervezetek dolgozói vagy volt dolgozói, 
illetve kapcsolatban vannak vagy 
korábban kapcsolatba kerültek ezekkel a 
szervezetekkel.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Minden olyan esetben, amikor 
olyan új uniós aktust fogadnak el, amely a 
visszaélést bejelentő személyek védelmére 
vonatkozóan releváns és hozzájárulhat a 
hatékonyabb jogérvényesítéshez, fontolóra 

(19) Minden olyan esetben, amikor 
olyan új uniós aktust fogadnak el, amely a 
visszaélést bejelentő személyek védelmére 
vonatkozóan releváns és hozzájárulhat a 
hatékonyabb jogérvényesítéshez, ezt az 
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kell venni, hogy szükség van-e a jelen 
irányelv mellékletének módosítására
annak érdekében, hogy az az aktus a 
hatálya alá kerüljön.

aktust fel kell venni a jelen irányelv 
mellékletébe annak érdekében, hogy az az 
irányelv a hatálya alá kerüljön.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Ez az irányelv nem érintheti az 
uniós munkajoggal és szociális joggal 
kapcsolatos visszaéléseket jelentő 
munkavállalókat megillető védelmet. 
Különösen a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem terén a 89/391/EGK 
keretirányelv 11. cikke kötelezi már a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
munkavállalókat és a munkavállalók 
képviselőit ne érje hátrány amiatt, hogy a 
munkáltatót a megfelelő intézkedések 
megtételére kérik, és hozzá javaslatokat 
nyújtanak be a munkavállalókat fenyegető 
veszélyek mérséklése, és/vagy a 
veszélyforrások eltávolítása céljából. A 
munkavállalók, illetve képviselőik a 
munkahelyi biztonság- és 
egészségvédelemért felelős hatóságokhoz 
folyamodhatnak, ha úgy vélik, hogy a 
munkáltató által megtett intézkedések és 
alkalmazott eszközök nem megfelelőek a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
biztosításához.

(20) Ez az irányelv nem érintheti a 
szabálysértéssel és törvénysértéssel, 
valamint az uniós és nemzeti joggal 
kapcsolatos visszaéléseket jelentő 
munkavállalókat megillető védelmet. 
Különösen a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem terén a 89/391/EGK 
keretirányelv 11. cikke kötelezi már a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
munkavállalókat és a munkavállalók 
képviselőit ne érje hátrány amiatt, hogy a 
munkáltatót a megfelelő intézkedések 
megtételére kérik, és hozzá javaslatokat 
nyújtanak be a munkavállalókat fenyegető 
veszélyek mérséklése, és/vagy a 
veszélyforrások eltávolítása céljából. A 
munkavállalók, illetve képviselőik a 
munkahelyi biztonság- és 
egészségvédelemért felelős hatóságokhoz 
folyamodhatnak, ha úgy vélik, hogy a 
munkáltató által megtett intézkedések és 
alkalmazott eszközök nem megfelelőek a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
biztosításához.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ez az irányelv nem érinti az olyan 
nemzetbiztonsági vagy más titkosított 
információra vonatkozó védelmet, amelyet 

(21) Ez az irányelv nem érinti az olyan 
nemzetbiztonsági vagy más titkosított 
információra vonatkozó védelmet, amelyet 
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uniós szabály vagy az érintett tagállam 
törvényei, rendeletei vagy igazgatási 
rendelkezései írnak elő biztonsági okokból 
az illetéktelenek hozzáférésének 
megakadályozása érdekében. Az irányelv 
rendelkezései továbbá nem érintik az EU-
minősített adatok védelmét szolgáló 
biztonsági szabályokról szóló, 2015. 
március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 
bizottsági határozatból vagy az EU-
minősített adatok védelmét szolgáló 
biztonsági szabályokról szóló 2013. 
szeptember 23-i tanácsi határozatból eredő 
kötelezettségeket.

uniós szabály vagy az érintett tagállam 
törvényei, rendeletei vagy igazgatási 
rendelkezései írnak elő biztonsági okokból 
az illetéktelenek hozzáférésének 
megakadályozása érdekében. A 
nemzetbiztonsági információk 
felhasználására vonatkozó megkötéseket 
korlátozni kell, és egyértelműen meg kell 
határozni. Az irányelv rendelkezései 
továbbá nem érintik az EU-minősített 
adatok védelmét szolgáló biztonsági 
szabályokról szóló, 2015. március 13-i 
(EU, Euratom) 2015/444 bizottsági 
határozatból vagy az EU-minősített adatok 
védelmét szolgáló biztonsági szabályokról 
szóló 2013. szeptember 23-i tanácsi 
határozatból eredő kötelezettségeket.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ennek megfelelően az irányelv az (23) Ennek megfelelően az irányelv az 
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Emberi Jogok Európai Bíróságának a 
véleménynyilvánítás szabadságára alapított 
esetjogán, valamint az Európa Tanács 
2014-es visszaélést bejelentő személyek 
védelmére vonatkozó ajánlásából kialakult 
alapelvein alapul51.

Emberi Jogok Európai Bíróságának a 
véleménynyilvánítás szabadságára alapított 
esetjogán, és különösen a Guja kontra 
Moldova ügyben 2008. február 12-én 
hozott ítélete, valamint az Európa Tanács 
2014-es visszaélést bejelentő személyek 
védelmére vonatkozó ajánlásából kialakult 
alapelvein alapul51.

__________________ __________________

51 CM/Rec(2014)7. 51 CM/Rec(2014)7.

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) Akkor van szükség a személyek 
különleges jogi védelmére, amikor 
munkával kapcsolatos tevékenységük során 
olyan információ jut birtokukba, amelyet 
jelentenek és ezáltal fennáll a kockázata 
annak, hogy velük szemben 
munkavégzéssel összefüggő megtorlást 
alkalmaznak. A védelmük biztosítása 
mögött meghúzódó ok a 
kiszolgáltatottságot okozó helyzetükben 
rejlik azzal a személlyel szemben, akitől a 
munkájuk folytán ténylegesen függnek. 
Semmilyen munkaviszony sem 
korlátozhatja egy személy 
véleménynyilvánítás szabadságához való 
jogát.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az uniós jog hatékony (25) Az uniós jog hatékony 
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érvényesítése megköveteli, hogy azon 
személyek lehető legszélesebb kategóriáját 
illesse meg védelem, akik – tekintet nélkül 
arra, hogy uniós polgárok vagy harmadik 
országok polgárai – munkával kapcsolatos 
tevékenységeik alapján abban a kiváltságos 
helyzetben vannak, hogy hozzáférnek a 
bejelentéssel közérdeket szolgáló 
jogsértésekkel kapcsolatos információhoz, 
illetve akiknek az ilyen információ 
bejelentése esetén megtorlástól kellene 
tartaniuk. A tagállamoknak biztosítani kell, 
hogy a védelem szükségességét 
valamennyi releváns körülményre 
hivatkozva határozzák meg, nem pedig 
csupán a jogviszony jellegére történő 
utalással, ezáltal ugyanis lefedik azoknak a 
személyek teljes körét, akik szélesebb 
értelemben kötődnek a jogsértésnek helyet 
adó szervezethez.

érvényesítése megköveteli, hogy azon 
személyek lehető legszélesebb kategóriáját 
illesse meg védelem, akik – tekintet nélkül 
arra, hogy uniós polgárok vagy harmadik 
országok polgárai – tevékenységeik alapján 
abban a kiváltságos helyzetben vannak, 
hogy hozzáférnek a bejelentéssel 
közérdeket szolgáló jogsértésekkel 
kapcsolatos információhoz, illetve akiknek 
az ilyen információ bejelentése esetén 
megtorlástól kellene tartaniuk. A 
tagállamoknak biztosítani kell, hogy a 
védelem szükségességét valamennyi 
releváns körülményre hivatkozva 
határozzák meg, nem pedig csupán a 
jogviszony jellegére történő utalással, 
ezáltal ugyanis lefedik azoknak a 
személyek teljes körét, akik szélesebb 
értelemben kötődnek a jogsértésnek helyet 
adó szervezethez.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

__________________ __________________

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

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

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A védelmet ki kell terjeszteni a 
bejelentést elősegítő személyekre, a 
közvetítőkre, az oknyomozó újságírókra és 
a társadalmi szervezetekre, akik 
tevékenységeiken keresztül garantálják 
lehetséges vagy bekövetkezett jogsértések 
hatékony felfedését.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Védelmet kell biztosítani minden 
olyan személy számára is, akik az Unió 
intézményeiben, szerveinél és 
ügynökségeinél, valamint az Unió 
területén kívül levő európai szerveknél 
dolgoznak. Az Európai Unió 
intézményeinek, ügynökségeinek és 
szerveinek a 31. EGK és 11. Euratom 
rendelet (a személyzeti szabályzat) 22a., 
22b. és 22c. cikkével összhangban belső 
szabályokat kell elfogadniuk és 
bevezetniük a visszaélést bejelentő 
személyek védelmére.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28b) A hatékony védelem érdekében 
megfelelő képzést és olyan tájékoztató 
irodát kell biztosítani, amely a visszaélést 
bejelentő személyek számára jogaikkal, 
közzétételi lehetőségeikkel és korlátaikkal 
kapcsolatban nyújt információkat, hogy 
tisztában legyenek jogaikkal és 
kötelezettségeikkel. Ez nem helyettesítheti 
a független jogi tanácsadáshoz való 
hozzáférést, amelynek szintén 
rendelkezésre kell állnia.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(30) A kötelességszegés vagy 
törvénysértés, illetve az uniós és nemzeti
jogszabálysértések hatékony megelőzése 
megköveteli, hogy a védelmet olyan 
személyekre is kiterjesszék, akik 
potenciális, még meg nem valósított 
jogsértésekről nyújtanak információt, 
amelyek jövőbeli elkövetése 
valószínűsített. Ugyanezen okokból kell a 
védelmet garantálni olyan személyeknek is, 
akik ugyan nem bocsátanak rendelkezésre 
pozitív bizonyítékot, azonban észszerű 
aggályokra és gyanúra adnak okot. A 
védelem ugyanakkor nem alkalmazandó az 
olyan információ bejelentésére, amely 
megalapozatlan pletyka vagy szóbeszéd. A 
védelmet az Unióban működő 
intézményeknél dolgozó személyek, 
valamint az Unió területén kívül működő 
európai szervezeteknél dolgozó személyek 
számára egyaránt biztosítani kell. 
Egyformán alkalmazni kell továbbá az 
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uniós intézmények, ügynökségek és 
szervek tisztviselőire, egyéb 
alkalmazottaira és gyakornokaira is.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Az esetleges visszaéléseket 
bejelentő személyek számára biztosítani 
kell, hogy szabadon vegyék igénybe az 
általuk választott bejelentési csatornát, 
legyen az belső vagy külső csatorna, 
illetve hogy eldönthessék, hogy például a 
médiában nyilvánosan közzéteszik az 
információt, feltéve, hogy teljes mértékben 
garantálják a személyazonosságuk 
titkosságát és a közzététel névtelenségét, 
biztosítják az adatvédelmet, és hogy 
sohasem kényszerítik az újságírókat, 
bloggereket vagy általában a médiát a 
forrásaik személyazonosságának 
felfedésére. A visszaélést bejelentő 
személyeket az általuk választott jelentési 
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csatornától függetlenül meg kell védeni.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

jogsértések orvoslásához szükséges 
kapacitásokkal és hatáskörökkel, ami 
magába foglalja vizsgálatok indítását, 
vádemelést, a kifizetések visszafizetésére 
irányuló eljárást vagy más megfelelő 
jogorvoslati eljárást. Az e szervek 
személyzetének szakmailag felkészültnek 
kell lennie, valamint az európai és nemzeti 
adatvédelmi jogszabályokkal 
kapcsolatosan megfelelő oktatásban és 
képzésben kell részesülnie. Ezzel 
egyidejűleg az európai ombudsman 
hivatalán belül létre kell hozni egy 
független tanácsadó és bejelentést segítő 
egységet azzal a céllal, hogy koordinálja a 
tevékenységeket a tagállamokkal, és 
tanácsokat adjon a visszaélést bejelentő 
személyek és oknyomozó újságírók 
védelmével kapcsolatos különleges 
intézkedésekről.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A bejelentő személyek számára 
lehetővé kell tenni, hogy szigorú 
hierarchia nélkül szabadon 
megválaszthassák az információk 
bejelentésére és közzétételére 
legalkalmasabb csatornát, legyenek azok 
belső vagy külső csatornák.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Egyértelművé kell tenni, hogy 
amennyiben magánjogi jogalanyok nem 
hoznak létre belső bejelentési csatornákat, 
a bejelentő személyeknek képeseknek kell 

(40) A bejelentő személyeknek 
képeseknek kell lenniük arra, hogy az
illetékes hatóságoknak tegyenek 
bejelentést, továbbá az irányelvben 
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lenniük arra, közvetlenül a külső illetékes 
hatóságoknak tegyenek bejelentést, az 
ilyen személyeket továbbá az irányelvben 
rögzített megtorlással szembeni védelem 
illeti meg.

rögzített megtorlással szembeni védelem 
illeti meg őket.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(42) Amennyiben a bejelentő személy 
személyazonosságának névtelensége vagy 
titkossága biztosított, magától az egyedi 
magán- és állami jogalanytól függ, hogy az 
milyen típusú bejelentési csatornát hoz 
létre, például személyesen, postai úton, 
fizikai panaszdoboz(okkal), telefonos 
forródróton vagy pedig online felületen 
(intraneten vagy interneten) keresztül. A 
bejelentési csatornák azonban nem 
korlátozódhatnak az eszközök közül azokra 
– például a személyes jelentéstételre vagy 
panasz doboz(ok)ra –, amelyek nem 
garantálják a bejelentő személy 
névtelenségét, sem személyazonosságának 
titkosságát. A névtelen bejelentést 
figyelembe kell venni, és a visszaélést 
névtelenül bejelentő személyek számára 
védelmet kell biztosítani, amennyiben 
ilyen védelemre szükség van.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(43) Eseti alapon végzett értékelés 
alapján harmadik személyek is 
felhatalmazhatók arra, hogy magán- vagy 
közjogi jogalanyok nevében jelentéseket 
vegyenek át, feltéve, hogy megfelelően 
garantálják a függetlenség, a névtelenség, a 
bizalmas kezelés, adatvédelem és titkosság 
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külső bejelentési platformszolgáltatók, 
külső tanácsadók, könyvvizsgálók vagy 
szakszervezeti képviselők.

tiszteletben tartását. Ilyenek lehetnek a 
külső bejelentési platformszolgáltatók, 
külső tanácsadók, könyvvizsgálók vagy 
szakszervezeti képviselők.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A belső jelentéstételi eljárásoknak 
alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a 
magánjogi jogalanyok teljes titoktartás 
mellett vegyék kézhez és vizsgálják meg a 
szervezet, annak lányvállalatai és 
fióktelepei (csoportja) munkavállalóinak 
jelentéseit, illetve – a lehetséges mértékben 
– a csoport bármely ügynökének vagy 
beszállítójának, valamint annak a 
személynek a jelentéseit, aki a szervezettel 
vagy a csoporttal fennálló munkával 
kapcsolatos tevékenysége során jut az 
információ birtokába.

(44) A belső jelentéstételi eljárásoknak 
alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a 
magánjogi jogalanyok teljes titoktartás –
valamint adott esetben a névtelenség 
tiszteletben tartása– mellett vegyék kézhez 
és vizsgálják meg a szervezet, annak 
lányvállalatai és fióktelepei (csoportja) 
munkavállalóinak jelentéseit, illetve – a 
lehetséges mértékben – a csoport bármely 
ügynökének vagy beszállítójának, valamint 
annak a személynek a jelentéseit, aki a 
szervezettel vagy a csoporttal fennálló 
munkával kapcsolatos tevékenysége során 
jut az információ birtokába.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A magánjogi jogalanyon belüli 
azon személy vagy részleg, amely a 
legalkalmasabb arra, hogy a jelentések 
átvételére és nyomon követésére 
hatáskörrel rendelkezzen a szervezet 
struktúrájától függ, ugyanakkor azoknak a 
feladatkörükből fakadóan minden esetben 
meg kell felelniük a függetlenség 
követelményének, és nem állhat fenn velük 
szemben összeférhetetlenség. Kisebb 
szervezeteknél ez a funkció egy kettős 
funkció lehet, amelyet egy olyan cégvezető 
láthatna el, aki elég magasan helyezkedik 

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

láthatna el, aki elég magasan helyezkedik 
el ahhoz, hogy szervezeti vezetőnek 
közvetlen tudjon jelenteni, például a vezető 
megfelelésért felelős tisztviselő vagy HR 
vezető, a jogi vagy adatvédelmi vezető, a 
fő pénzügyi vezető, a vezető audit 
ügyvezető vagy pedig az igazgatóság tagja.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(47) Azoknak a személyeknek, akik az 
uniós jog megsértésének bejelentését 
mérlegelik, képesnek kell lenniük arra, 
hogy tájékozott döntést hozzanak arról, 
tegyenek-e bejelentést, hogyan és mikor. 
Ezen kívül a belső bejelentési eljárásokat 
létrehozó szervezetek kötelesek könnyen 
érthető és széles körben elérhető 
információt nyújtani ezekről az 
eljárásokról, valamint a releváns illetékes 
hatóságoknak címzett külső jelentéstételre 
meghatározott eljárásokról. Továbbá 
információkkal kell szolgálniuk a 
visszaélést bejelentő személyeket megillető 
jogokról, és különösen az ezen irányelv 
által biztosított közzétételi jogukról, 
valamint arról, hogy ennek keretében a 
visszaélést bejelentő személyek védelmével 
foglalkozó társadalmi szervezetekhez, 
különösen a visszaélést bejelentő 
személyek számára stratégiai és jogi 
tanácsadást biztosító társadalmi 
szervezetekhez fordulhatnak. Az ilyen 
információnak a lehetséges mértékben a 
munkavállalók mellett más olyan 
személyek számára is könnyen érthetőnek 
és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, 
akik munkával kapcsolatos tevékenységeik 
révén kerülnek kapcsolatba a szervezettel, 
például a szolgáltatók, forgalmazók, 
beszállítók és üzleti partnerek. Az ilyen 
információt például valamennyi ilyen 
személy számára elérhető, látható 
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helyszínen, vagy a szervezet honlapjára 
kell kitenni, továbbá az anyagát képezheti 
az etikai és integritáskurzusoknak és 
tréningeknek is.

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
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54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
valamennyi jogsértésről szóló bejelentés 
megfelelő nyilvántartását, és azt, hogy 
minden bejelentés visszakereshető legyen 
az illetékes hatóságnál, valamint hogy a 
bejelentések révén szerzett információkat 
adott esetben bizonyítékként lehessen 
felhasználni a jogérvényesítési eljárás 
során.

(57) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
valamennyi jogsértésről szóló bejelentés 
megfelelő nyilvántartását, és azt, hogy 
minden bejelentés visszakereshető legyen 
az illetékes hatóságnál, valamint hogy a 
bejelentések révén szerzett információkat 
adott esetben bizonyítékként lehessen 
felhasználni a jogérvényesítési eljárás 
során, lehetőség szerint tiszteletben tartva 
a bejelentő magánéletét.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
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58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A bejelentő és érintett személy 
személyes adatainak védelme 
kulcsfontosságú a személyes – különösen 
az érintett személy személyazonosságát 
felfedő – adatok feltárása miatt 
bekövetkező tisztességtelen bánásmód 
vagy hírnévrontás elkerülése érdekében. 
Ezért a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 
rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a 
továbbiakban: GDPR) követelményeinek 
megfelelően az illetékes hatóságoknak a 
bejelentő személy, az érintett személy, 
valamint a jelentésben hivatkozott 
harmadik személy speciális védelmére 
szabott megfelelő adatvédelmi eljárásokat 
kellene létrehozniuk, amely magában 
foglalja egy olyan, illetékes hatóságon 
belüli biztonsági rendszer létrehozatalát, 
amelyhez csak a felhatalmazott személy 
rendelkezik korlátozott hozzáférési joggal.

(58) A bejelentő és érintett személy 
személyes adatainak védelme, valamint az 
információk bizalmas jellege
kulcsfontosságú a személyes – különösen 
az érintett személy személyazonosságát 
felfedő – adatok feltárása miatt 
bekövetkező tisztességtelen bánásmód, 
zaklatás, megfélemlítés vagy hírnévrontás
elkerülése érdekében. Ezért a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 
2016/679 rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet, a továbbiakban: GDPR) 
követelményeinek megfelelően az illetékes 
hatóságoknak a bejelentő személy, az 
érintett személy, valamint a jelentésben 
hivatkozott harmadik személy speciális 
védelmére szabott megfelelő adatvédelmi 
eljárásokat kellene létrehozniuk, amely 
magában foglalja egy olyan, illetékes 
hatóságon belüli biztonsági rendszer 
létrehozatalát, amelyhez csak a 
felhatalmazott személy rendelkezik 
korlátozott hozzáférési joggal.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az illetékes hatóságok eljárásainak 
rendszeres felülvizsgálata és a jó 
gyakorlatokkal kapcsolatos véleménycsere 
közöttük garantálná, hogy az eljárások 
megfelelőek legyenek és ezáltal a célt 
szolgálják.

(59) Az illetékes hatóságok eljárásainak 
rendszeres felülvizsgálata és a jó 
gyakorlatokkal, köztük a társadalmi 
szervezetek ajánlásaival kapcsolatos 
véleménycsere közöttük garantálná, hogy 
az eljárások megfelelőek legyenek és 
ezáltal a célt szolgálják.

Módosítás 46
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Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Annak érdekében, hogy 
védelemben részesüljenek, a bejelentő 
személyeknek a jelentés időpontjában 
számukra elérhető körülmények és 
információ fényében észszerűen 
feltételezniük kell, hogy az általuk 
bejelentett ügyek igazak. Ez az észszerű 
feltételezést ellenkező bizonyítás 
hiányában vélelmezni kell. Mindez 
alapvető biztosíték a rosszindulatú és 
komolytalan vagy visszaélésszerű 
bejelentések ellen, ami biztosítja, hogy ne 
élvezzenek védelmet azok, akik tudatosan 
és szándékosan jelentenek rossz vagy 
félrevezető információt. Ugyanakkor 
gondoskodik arról, hogy a védelem ne 
vesszen el, ha a bejelentő személy 
jóhiszeműen tett pontatlan bejelentést. A 
bejelentő személyeknek hasonlóan joguk 
van az irányelv szerinti védelemre, 
amennyiben alapos okkal feltételezik, hogy 
a jelentett információ az irányelv hatálya 
alá esik.

(A magyar változatot nem érinti.)          

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A többszintű bejelentési csatornák 
felhasználásának követelménye 
alapvetően ahhoz kell, hogy az információ 
eljusson ahhoz a személyhez, aki 
hozzájárulhat a közérdek kockázatainak 
korai és hatékony megoldásához, valamint 
hogy megelőzze a nyilvánosságra 
hozatalból fakadó hírnévben okozott 
alaptalan károkat. Ugyanakkor szükséges 
néhány kivételt teremteni az 
alkalmazására, amely lehetővé teszi a 
bejelentő személy számára, hogy az ügy 

(61) A különböző bejelentési csatornák 
felhasználása ahhoz kell, hogy az 
információ eljusson ahhoz a személyhez, 
aki hozzájárulhat a közérdek kockázatainak 
korai és hatékony megoldásához. 
Ugyanakkor szükséges néhány szabályt 
előírni az alkalmazására, amely lehetővé 
teszi a bejelentő személy számára, hogy az 
ügy egyéni körülményeitől függően 
válassza meg a legmegfelelőbb csatornát. 
A demokratikus alapelvek, mint az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság, 
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egyéni körülményeitől függően válassza 
meg a legmegfelelőbb csatornát. Emellett a 
demokratikus alapelvek, mint az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság, 
valamint az alapvető jogok, mint a 
véleménynyilvánítás és a tájékoztatás 
szabadsága figyelembevételével a 
nyilvános közzétételeket is védelemben 
kell részesíteni, amellett, hogy az Európai 
Jogok Bíróságának esetjogában 
kialakított kritériumoknak megfelelően 
meg kell találni az egyensúlyt a 
szervezetüket kezelő munkavállalói 
érdekeikkel és védelemben kell részesíteni 
az ő érdekeiket a köz érdekeivel együtt57.

valamint az alapvető jogok, mint a 
véleménynyilvánítás és a tájékoztatás 
szabadsága figyelembevételével a 
nyilvános közzétételeket is védelemben 
kell részesíteni.

_________________

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

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A bejelentő személyeknek szabály 
szerint először a rendelkezésükre álló belső 
csatornákat kellene használniuk és a 
munkáltatójuknak kellene jelenteniük.
Előfordulhat azonban, hogy nincsenek 
belső bejelentési csatornák (olyan 
szervezeteknél, akiknek a jelen irányelv 
vagy az alkalmazandó nemzeti jog alapján 
nincsen kötelezettségük ilyen csatornák 
létrehozására) vagy azok használata nem 

(62) A bejelentő személyek először a 
rendelkezésükre álló belső csatornákat
használhatják, és a munkáltatójuknak 
jelenthetnek.
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kötelező (ez olyan személyek esetében 
fordulhat elő, akik nem állnak 
munkaviszonyban), vagy ha használták is 
azokat, nem működtek megfelelően 
(például a jelentéssel nem foglalkoztak 
gondosan vagy észszerű időkereten belül 
vagy pedig a vizsgálat pozitív eredményei 
ellenére nem került sor jogsértés 
orvoslására irányuló eljárásra).

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Más esetekben nem várható el 
észszerűen, hogy a belső csatornák 
működjenek, például ha a bejelentő 
személy alapos okkal feltételezi, hogy a 
bejelentéssel kapcsolatban megtorlást 
kellene elszenvednie; amennyiben az 
adatainak bizalmas kezelése nem valósulna 
meg; amennyiben a munkakörnyezetben 
legfőbb felelős szerv vagy személy maga is 
érintett a jogsértésben; amennyiben a 
jogsértés elrejthető; amennyiben a 
bizonyíték elrejthető vagy 
megsemmisíthető; amennyiben az illetékes 
hatóságok vizsgálatra irányuló eljárásainak 
hatékonysága meghiúsítható vagy pedig 
sürgősségi eljárásra van szükség (például 
mert életet, egészséget, személyek vagy a 
környezet biztonságát közvetlenül 
fenyegető jelentős és konkrét veszély áll 
fenn. Valamennyi ilyen esetben a külső 
illetékes hatóságoknak, illetve –
amennyiben az releváns – az Unió 
szerveinek, hivatalainak vagy 
ügynökségeinek jelentő személyeket 
védelem illeti meg. Emellett védelem illeti 
meg azokat a bejelentő személyeket is, 
akiknek az esetében az unós jogalkotó 
lehetővé teszi, hogy azok közvetlenül az 
illetékes nemzeti hatóságoknak, illetve 
uniós szerveknek, hivataloknak vagy 
ügynökségeknek jelentsenek, például az 

(63) Más esetekben nem várható el 
észszerűen, hogy a belső csatornák 
működjenek, például ha a bejelentő 
személy alapos okkal feltételezi, hogy a 
bejelentéssel kapcsolatban megtorlást 
kellene elszenvednie; amennyiben az 
adatainak bizalmas kezelése nem valósulna 
meg, illetve névtelenül tett bejelentését 
nem vizsgálnák ki; amennyiben a 
munkakörnyezetben legfőbb felelős szerv 
vagy személy maga is érintett a 
jogsértésben; amennyiben a jogsértés 
elrejthető; amennyiben a bizonyíték 
elrejthető vagy megsemmisíthető; 
amennyiben az illetékes hatóságok 
vizsgálatra irányuló eljárásainak 
hatékonysága meghiúsítható vagy pedig 
sürgősségi eljárásra van szükség (például 
mert életet, egészséget, személyek vagy a 
környezet biztonságát közvetlenül 
fenyegető jelentős és konkrét veszély áll 
fenn. Valamennyi ilyen esetben a külső 
illetékes hatóságoknak, illetve –
amennyiben az releváns – az Unió 
szerveinek, hivatalainak vagy 
ügynökségeinek jelentő személyeket 
védelem illeti meg, illetve a névtelenül tett 
bejelentéseiket ki kell vizsgálni, 
amennyiben azok bizonyítékokkal 
megfelelően alá vannak támasztva. 
Emellett védelem illeti meg azokat a 
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uniós költségvetés elleni csalással, vagy 
pedig pénzügyi szolgáltatások terén a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
megelőzésével és feltárásával 
kapcsolatban.

bejelentő személyeket is, akiknek az 
esetében az unós jogalkotó lehetővé teszi, 
hogy azok közvetlenül az illetékes nemzeti 
hatóságoknak, illetve uniós szerveknek, 
hivataloknak vagy ügynökségeknek 
jelentsenek, például az uniós költségvetés 
elleni csalással, vagy pedig pénzügyi 
szolgáltatások terén a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás megelőzésével és 
feltárásával kapcsolatban.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A visszaélést nyilvános közzététel 
útján közvetlenül bejelentő személyeket 
ugyancsak védelem illeti meg olyan 
esetekben, ahol a jogsértést annak ellenére 
nem orvosolták (például azt nem 
értékelték, vizsgálták megfelelően vagy 
pedig nem került sor jogorvoslati 
eljárásra), hogy azt a több szinten elérhető 
csatornák használatát követően belül 
és/vagy kifelé jelentették; vagy pedig a 
bejelentő személy alapos okkal feltételezi, 
hogy a jogsértés elkövetője és az illetékes 
hatóság összejátszanak, továbbá észszerű 
gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy a 
bizonyítékot elrejthetik vagy 
megsemmisíthetik, vagy pedig az illetékes 
hatóságok vizsgálati eljárásainak 
hatékonysága meghiúsulhat; vagy pedig a 
közérdek azonnali és nyilvánvaló veszélye 
esetén, ha visszafordíthatatlan kár 
kockázata áll fenn, ami többek között 
magában foglalja a fizikai épségben 
okozott kárt.

(64) A visszaélést nyilvános közzététel 
útján közvetlenül bejelentő személyeket 
ugyancsak védelem illeti meg olyan 
esetekben, ahol a nyilvánosságnak 
kiemelkedő érdeke fűződik a közvetlen 
tájékoztatáshoz, vagy ahol a jogsértést 
annak ellenére nem orvosolták (például azt 
nem értékelték, vizsgálták megfelelően 
vagy pedig nem került sor jogorvoslati 
eljárásra), hogy azt a több szinten elérhető 
csatornák használatát követően belül 
és/vagy kifelé jelentették; vagy pedig a 
bejelentő személy alapos okkal feltételezi, 
hogy a jogsértés elkövetője és az illetékes 
hatóság összejátszanak, továbbá észszerű 
gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy a 
bizonyítékot elrejthetik vagy 
megsemmisíthetik, vagy pedig az illetékes 
hatóságok vizsgálati eljárásainak 
hatékonysága meghiúsulhat; vagy pedig a 
közérdek azonnali és nyilvánvaló veszélye 
esetén, ha visszafordíthatatlan kár 
kockázata áll fenn, ami többek között 
magában foglalja a fizikai épségben 
okozott kárt.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
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65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(65) A bejelentő személyeket és a 
közvetítőket a megtorlás valamennyi 
formájával szemben védelemben kell 
részesíteni, függetlenül attól, hogy az 
közvetett vagy közvetlen, a munkáltató, 
vásárló/szolgáltatás kedvezményezettje 
alkalmazza, illetve az utóbbinak dolgozó 
vagy az utóbbi nevében eljáró személyek 
foganatosítják, ami magában foglalja az 
ugyanazon szervezetnél vagy pedig azon 
más szervezetnél dolgozó munkatársakat
vagy ügyvezetőket, akikkel a bejelentő 
személy a munkáját illetően kapcsolatban 
áll, amennyiben a megtorlást ezt az érintett 
személy ajánlja, megtűri vagy afelett 
szemet huny. A védelmet nem csak maga a 
bejelentő személlyel szemben alkalmazott 
megtorló intézkedésekkel ellen kell 
biztosítani, hanem azzal a jogalannyal 
szembeni megtorlás ellen is, amelyet ez a 
személy képvisel, például a 
szolgáltatásnyújtás megtagadása, zsarolás 
vagy üzleti bojkott ellen. A megtorlással 
szembeni védelmet a bejelentő személlyel 
szoros kapcsolatban álló természetes vagy 
jogi személyek számára is biztosítani kell, 
függetlenül a tevékenységek jellegétől, 
valamint attól, hogy kapnak-e fizetést 
vagy sem. A közvetett megtorlás magában 
foglalja a bejelentő személy olyan rokonai 
elleni intézkedések foganatosítását, akik az 
ilyen személy munkáltatójával vagy 
vásárlójával/szolgáltatásának 
kedvezményezettjével állnak munkajellegű 
kapcsolatban, valamint a bejelentő 
személynek támogatást nyújtó 
munkavállalói képviselőkkel szembeni 
megtorlást is. A védelmet a harmadik felek 
általi közvetlen és/vagy közvetett 
megtorlás esetén is biztosítani kell.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
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67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A jelen irányelv által meghatározott 
jogokról és kötelezettségekről való 
lemondást nem lehet megengedni 
szerződéses eszközökkel. Magánszemélyek 
törvényes és szerződéses kötelezettségeik 

(69) A jelen irányelv által meghatározott 
jogokról és kötelezettségekről való 
lemondást nem lehet megengedni 
szerződéses eszközökkel. Magánszemélyek 
törvényes és szerződéses kötelezettségeik 
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alapján – például szerződések vagy 
titoktartási megállapodások lojalitási 
klauzulái alapján – nem tiltható meg a 
munkavállalók számára, hogy bejelentést 
tegyenek, hogy megtagadják a védelmet, 
illetve ezért nem lehetnek büntethetők. A 
jelen irányelv ugyanakkor nem érintené a 
nemzeti jog által szabályozott jogi vagy 
más szakmai tisztségek által biztosított 
védelmet.

alapján – például szerződések vagy 
titoktartási megállapodások 
hűségklauzulái alapján – nem tiltható meg 
a magánszemélyek számára, hogy 
bejelentést tegyenek, hogy megtagadják a 
védelmet, illetve ezért nem lehetnek 
büntethetők. A jelen irányelv ugyanakkor 
nem érintené a nemzeti jog által 
szabályozott jogi vagy más szakmai 
tisztségek által biztosított védelmet.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A jogszabályban szabályozott 
kifejezett megtorlástilalom mellett alapvető 
fontosságú, hogy a megtorlást elszenvedő 
bejelentő személy jogorvoslathoz jusson. 
Valamennyi esetben az elszenvedett 
megtorlás típusától függően kell 
meghatározni a megfelelő jogorvoslatot. A 
jogorvoslat lehet a munkaviszony 
helyreállításra irányuló kereset (például 
felmondás, átirányítás vagy elmozdítás, 
illetve képzés vagy előreléptetés 
megtagadása esetében), vagy a visszavont 
engedély vagy felmondott szerződés 
visszaállítására irányuló kereset; kártérítés 
a tényleges vagy jövőbeli anyagi 
veszteségekért (elmaradt múltbeli 
jövedelemért, illetve elvesztett jövőbeli 
bevételekért, illetve a foglalkozás 
megváltozásához kapcsolódó költségekért); 
kártérítés egyéb gazdasági károkért, 
például a jogi költségekért, az orvosi 
kezelés költségeiért vagy pedig 
immateriális károkért (fájdalomért és 
szenvedésért).

(71) A jogszabályban szabályozott 
kifejezett megtorlástilalom mellett alapvető 
fontosságú, hogy a megtorlást elszenvedő 
bejelentő személy jogorvoslathoz jusson. 
Valamennyi esetben az elszenvedett 
megtorlás típusától függően kell 
meghatározni a megfelelő jogorvoslatot. A 
jogorvoslat lehet a munkaviszony 
helyreállításra irányuló kereset (például 
felmondás, átirányítás vagy elmozdítás, 
illetve képzés vagy előreléptetés 
megtagadása esetében), vagy a visszavont 
engedély vagy felmondott szerződés 
visszaállítására irányuló kereset; kártérítés 
a tényleges vagy jövőbeli anyagi 
veszteségekért (elmaradt múltbeli 
jövedelemért, illetve elvesztett jövőbeli 
bevételekért, illetve a foglalkozás 
megváltozásához kapcsolódó költségekért); 
kártérítés egyéb gazdasági károkért, 
például a jogi költségekért, az orvosi és 
pszichológiai kezelés költségeiért vagy 
pedig immateriális károkért (fájdalomért és
szenvedésért).

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A bejelentő személyekre nézve a 
velük szemben alkalmazott megtorlások 
vitatásával kapcsolatos bírósági eljárás 
során jelentős költséget jelenthetnek a 
felmerülő eljárási költségek. Noha ezeket a 
költségeket az eljárás végén visszatérítik 
nekik, előfordulhat, hogy nem tudják 
azokat azonnal előlegezni, különösen 
hogyha munkanélküliek vagy pedig 
feketelistán szerepelnek. A 
büntetőeljárásban nyújtott segítség, 
különösen az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/1919 irányelve59 

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

(75) A bejelentő személyekre nézve a 
velük szemben alkalmazott megtorlások 
vitatásával kapcsolatos bírósági eljárás 
során jelentős költséget jelenthetnek a 
felmerülő eljárási költségek. Noha ezeket a 
költségeket az eljárás végén visszatérítik 
nekik, előfordulhat, hogy nem tudják 
azokat azonnal előlegezni, különösen 
hogyha munkanélküliek vagy pedig 
feketelistán szerepelnek. A 
büntetőeljárásban nyújtott segítség, 
különösen az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/1919 irányelve59 

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

_________________ _________________

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

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

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) Az irányelv minimumszabályokat 
vezet be, továbbá a tagállamok hatáskörrel 
kell rendelkezniük arra, hogy a bejelentést 
tevő személyre kedvezőbb rendelkezéseket 
vezessenek be vagy tartsanak fenn, feltéve, 
hogy ezek a rendelkezések nem 
akadályozzák a bejelentéssel érintett 
személyek védelmére vonatkozó 

(80) Az irányelv minimumszabályokat 
vezet be, továbbá a tagállamoknak
hatáskörrel kell rendelkezniük és 
ösztönzést kell kapniuk arra, hogy a 
bejelentést tevő személyre kedvezőbb 
rendelkezéseket vezessenek be vagy 
tartsanak fenn, feltéve, hogy ezek a 
rendelkezések nem akadályozzák a 
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intézkedéseket. bejelentéssel érintett személyek védelmére 
vonatkozó intézkedéseket.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az EUMSZ 26. cikk (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a és a tőke és biztonságos szabad 
mozgása. A belső piacnak a 
közegészségügy magas követelményének 
és a környezetvédelemnek védelmével, 
valamint a személyes adatok szabad 
áramlásával kell biztosítania a hozzáadott 
értéket az uniós állampolgárok számára 
jobb minőségű és biztonságú javak és 
szolgáltatások formájában. Ezáltal az 
EUMSZ 114. cikk megfelelő jogalapot 
jelent a belső piac létrehozásához és 
működéséhez szükséges intézkedések 
elfogadására. Az EUMSZ 114. cikk mellett 
a jelen irányelvnek további különleges 
rendelkezéseken kell alapulnia azokra a 
területekre is kiterjedve, amelyek az uniós 
intézkedések elfogadása céljából az 
EUMSZ 16., 33., 43., 50. cikken, az 53. 
cikk (1) bekezdésén, a 62., 91., 100., 103., 
109., 168., 169. és 207. cikken, valamint az 
Euratom szerződés 31. cikkén alapulnak. 
Tekintettel arra, hogy az irányelv az Unió 
pénzügyi érdekeinek hatékonyabb 
védelmének megvalósítását célozza, az 
EUMSZ 325. cikk (4) bekezdését is 
figyelembe kell venni jogalapként.

(81) Az EUMSZ 26. cikk (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a és a tőke és biztonságos szabad 
mozgása. A belső piacnak a 
közegészségügy magas követelményének 
és a környezetvédelemnek védelmével, 
valamint a személyes adatok szabad 
áramlásával kell biztosítania a hozzáadott 
értéket az uniós állampolgárok számára 
jobb minőségű és biztonságú javak és 
szolgáltatások formájában. Ezáltal az 
EUMSZ 114. cikk megfelelő jogalapot 
jelent a belső piac létrehozásához és 
működéséhez szükséges intézkedések 
elfogadására. Az EUMSZ 114. cikk mellett 
a jelen irányelvnek további különleges 
rendelkezéseken kell alapulnia azokra a 
területekre is kiterjedve, amelyek az uniós 
intézkedések elfogadása céljából az 
EUMSZ 9., 10., 11., 12., 15., 16., 33., 43., 
50. cikken, az 53. cikk (1) bekezdésén, a 
62., 91., 100., 103., 109., 168., 169., 207.
és 352. cikken, valamint az Euratom 
szerződés 31. cikkén alapulnak. Tekintettel 
arra, hogy az irányelv az Unió pénzügyi 
érdekeinek hatékonyabb védelmének 
megvalósítását célozza, az EUMSZ 325. 
cikk (4) bekezdését is figyelembe kell 
venni jogalapként.

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) A jelen irányelv célkitűzését –
nevezetesen a visszaélést bejelentő 
személyek hatékony védelmén keresztül a 
jogérvényesítés megerősítését bizonyos 
olyan szakpolitikákat és aktusokat illetően, 
ahol az uniós jogsértés súlyos károkat 
okozhat a közérdeknek – a tagállamok 
önmagukban vagy összehangolatlan módon 
nem tudják megvalósítani, ugyanakkor a 
célkitűzés hatékonyabban megvalósítható a 
visszaélést bejelentő személyek védelmére 
vonatkozó harmonizált 
minimumszabályokról rendelkező uniós 
fellépés útján. Ezen kívül kizárólag uniós 
cselekvés tudja biztosítani a koherenciát, 
illetve tudja összehangolni a visszaélést 
bejelentő személyek védelmére vonatkozó 
meglévő uniós szabályokat. Az Unió ezért 
az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően intézkedéseket hozhat. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban ezen irányelv nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

(84) A jelen irányelv célkitűzését –
nevezetesen a visszaélést bejelentő 
személyek hatékony védelmén keresztül a 
jogérvényesítés megerősítését bizonyos 
olyan szakpolitikákat és aktusokat illetően, 
ahol a kötelességszegés, a törvénysértés 
vagy az uniós jogsértés súlyos károkat 
okozhat a közérdeknek – a tagállamok 
önmagukban vagy összehangolatlan módon 
nem tudják megvalósítani, ugyanakkor a 
célkitűzés hatékonyabban megvalósítható a
visszaélést bejelentő személyek védelmére 
vonatkozó harmonizált 
minimumszabályokról rendelkező uniós 
fellépés útján. Ezen kívül kizárólag uniós 
cselekvés tudja biztosítani a koherenciát, 
illetve tudja összehangolni a visszaélést 
bejelentő személyek védelmére vonatkozó 
meglévő uniós szabályokat. Az Unió ezért 
az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően intézkedéseket hozhat. Az 
említett cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban ezen irányelv nem lépi túl a
szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja a különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
elismert elveket. Ennek megfelelően ezen 
irányelvet az említett jogokkal és 
alapelvekkel összhangban kell 
végrehajtani. A jelen irányelv különösen a 
véleménynyilvánítás és tájékoztatás 
szabadságának, a személyes adatok 
védelméhez való jognak, a vállalkozás 
szabadságának, a fogyasztóvédelem 

(85) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és különösen az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában elismert 
elveket. Ennek megfelelően ezen irányelvet 
az említett jogokkal és alapelvekkel 
összhangban kell végrehajtani, biztosítva 
többek között a véleménynyilvánítás és 
tájékoztatás szabadságát, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
vállalkozás szabadságát, a 
fogyasztóvédelem magas szintjéhez való 
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magas szintjéhez való jognak, a hatékony 
jogorvoslathoz való jognak és a 
védelemhez való jognak a teljes körű 
érvényesítésére törekszik.

jogot, a tisztességes és igazságos 
munkakörülményekhez való jogot, az 
emberi egészség magas szintű védelméhez 
való jogot, a magas szintű 
környezetvédelemhez való jogot, a 
megfelelő ügyintézéshez való jogot, a 
hatékony jogorvoslathoz való jogot és a 
védelemhez való jogot.

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az uniós és nemzeti jog és a 
szakpolitikák konkrét területeken történő 
érvényesítésének fokozása érdekében a
jelen irányelv közös minimumszabályokat 
állapít meg különösen az alábbi jogellenes 
tevékenységeket, visszaéléseket vagy 
bármely kötelességszegést, közérdeket 
érintő fenyegetéseket vagy károkat
bejelentő személyek védelme érdekében:

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

i. közbeszerzés;

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

iii. termékbiztonság

iv. közlekedésbiztonság;

v. környezetvédelem;

vi. nukleáris biztonság;
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vii. élelmiszer- és takarmánybiztonság, 
valamint állategészségügy és állatjólét;

viii. közegészségügy;

ix. fogyasztóvédelem;

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

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) az összes többi fennmaradó ágazat, 
ahol sérül a közérdek, vagy megsértik az 
uniós jogot.

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jelen irányelvet minden olyan
magán vagy állami szektorban dolgozó
bejelentő személy védelmére alkalmazni 

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

jogsértésre vonatkozó információ birtokába
jutott, ami legalább a következőket foglalja 
magában:

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az EUMSZ 45. cikke és az Európai 
Unió Bírósága értelmezése szerinti 
munkavállaló jogállású személyek vagy 
egykori munkavállalók, függetlenül attól, 
hogy fizetettek-e vagy sem;

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a személyzeti szabályzatban 
meghatározott európai uniós 
alkalmazottak;

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) tanácsadók, gyakornokok, 
hallgatói munkavállalók, alkalmi 
munkavállalók és korábbi alkalmazottak;

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) oknyomozó újságírók;

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a szervezetekkel kapcsolatban álló 
vagy korábban kapcsolatba került 
személyek.

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) A 31. EGK és a 11. Euratom 
rendelet 22a., 22b. és 22c. cikkének 
sérelme nélkül ezt az irányelvet 
alkalmazni kell az Európai Unió és az 
Európai Atomenergia-közösség olyan 
tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira, 
akik az 1. cikkben említett jogsértésre 
vonatkozó információról tesznek 
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bejelentést.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ezt az irányelvet alkalmazni kell a 
bejelentést elősegítő személyekre, például 
a közvetítőkre, valamint azokra a 
természetes vagy jogi személyekre, akik 
rendszeresen vagy szakmai tevékenységük 
keretében mindenfajta 
tömegkommunikációs eszköz 
felhasználásával információkat gyűjtenek 
és osztanak meg a nyilvánossággal.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Ez az irányelv a bejelentő 
személlyel kapcsolatban álló jogi és 
természetes személyre is alkalmazandó, 
amennyiben valószínű, hogy ez a személy 
hátrányt szenvedett a bejelentő személyhez 
fűződő kapcsolata miatt.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Ezt az irányelvet az Európai Unió 
intézményeinek, ügynökségeinek és 
szerveinek tisztviselőire, egyéb 
alkalmazottaira és gyakornokaira is 
alkalmazni kell.
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Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) „jogsértés”: tényleges vagy 
lehetséges jogellenes tevékenységek vagy
az uniós joggal való visszaélés;

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) „közzététel”: a jogsértésre 
vonatkozó információ nyilvánosságra 
hozatala;

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) „személyes adat”: a valamely 
azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre („az érintett”) vonatkozó 
bármely információ; egy azonosítható 
természetes személy az a személy, akit –
különösen bármilyen azonosító adat, 
például név, azonosító szám, tartózkodási 
információ, online azonosító jel vagy az 
adott természetes személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy társadalmi identitására 
jellemző egy vagy több tényező alapján –
közvetlenül vagy közvetetten azonosítani 
lehet, az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendeletével összhangban;
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Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14b. „adatkezelés” a személyes 
adatokon vagy adatállományokon 
automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy 
műveletek összessége, a gyűjtés, rögzítés, 
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás 
vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, a továbbítás 
révén történő közzététel, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, az összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, a törlés, illetve 
a megsemmisítés, az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével 
összhangban;

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

eljárásoknak lehetővé kell tenniük a 
szervezet munkavállalói számára a 
bejelentést. Ezen túl lehetővé tehetik a 2. 
cikk (1) bekezdésének b), c) és d) 
pontjában említett tevékenységeikkel 
összefüggésben a jogalannyal kapcsolatban 
álló más személyek általi bejelentést is.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az Európai Unió intézményei, 
ügynökségei és szervei;

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) több mint 10 000 lakosú 
települések;

c) települések;
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Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az Európai Unióról szóló 
szerződés, az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés vagy az Euratom-
Szerződés által vagy azok alapján 
létrehozott intézmények, szervek, 
hivatalok és ügynökségek;

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 93
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az írásbeli bejelentés 
kézhezvételének azonnali visszaigazolása 
a bejelentő személy által megadott postai 
vagy elektronikus címre.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) elektronikus vagy papír formátumú, 
akár névtelen közzétételt vagy titkosított 
módszerek alkalmazását is lehetővé tevő
írásos bejelentések és/vagy telefonon tett 
szóbeli bejelentések (rögzítéstől 
függetlenül) formájában; amennyiben a 
telefonbeszélgetést rögzítik, be kell 
szerezni a bejelentő személy előzetes 
beleegyezését;

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a bejelentések fogadására kijelölt 
személlyel vagy szervezettel történő 
személyes találkozók formájában, a 
bejelentő személy kívánsága szerint egy 
szakszervezeti képviselő, egy civil 
társadalmi képviselő vagy jogi képviselője 
kíséretében;

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a bejelentési csatornáknak, 
beleértve a digitális mechanizmusokat is, 
valamint az intézményi rendszereknek 
biztonságos, védett, titkos és névtelen 
közzétételeket kell biztosítaniuk.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok jelölik ki a 
bejelentések fogadására és elintézésére 
illetékes hatóságokat. Ez kiterjed azon 
konkrét, független illetékes hatóságok 
kijelölésére is, amelyek jogosultak átvenni 
és feldolgozni a minősített vagy érzékeny 
információkkal kapcsolatos 
bejelentéseket.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az Európai Számvevőszék és az 
európai ombudsman minden évben 
közzéteszi:

a) az európai intézmények által 
azonosított visszaélések bejelentésével 
kapcsolatos ügyekre vonatkozó 
statisztikákat és világos kimutatásokat 
tartalmazó különjelentéseket;

b) az érintett intézmények által végzett 
nyomon követést a feltárt ügyekkel 
kapcsolatban, az ott meghatározott 
rendelkezések alapján;

c) a visszaéléseket bejelentő személyektől 
kapott információk alapján indult minden 
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egyes vizsgálat eredményét;

d) a visszaélést bejelentő személyek 
védelmére hozott intézkedéseket minden 
egyes ügyben.

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) olyan független és autonóm külső 
bejelentési csatornákat hoz létre, amelyek
biztonságosak, bizalmasak, és lehetővé 
tesznek névtelen közzétételeket, valamint a 
bejelentők által jelentett információk 
fogadását és feldolgozását, függetlenül 
attól, hogy melyik országban élnek;

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A bejelentési csatornáknak, 
beleértve a digitális mechanizmusokat is, 
valamint az intézményi rendszereknek 
biztonságos, védett, titkos és névtelen 
közzétételeket kell biztosítaniuk.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
bejelentést kézhez vevő azon hatóság, 
amely a jogsértés orvoslására nem 
rendelkezik hatáskörrel, továbbítsa a 
bejelentést az illetékes hatóságnak, és erről 
a bejelentő személyt haladéktalanul 
tájékoztassa. A tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az olyan bejelentéseket átvevő 
illetékes hatóságok, amelyek kezelésére 
nincs hatáskörük, egyértelmű 
eljárásokkal rendelkezzenek az összes 
közzétett információ biztonságos, a 
titoktartást és névtelenséget kellően 
figyelembe vevő kezelésére.

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 Külső jelentési csatornák 
megtervezése

7 A külső jelentési csatornák 
felépítése és működése

Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) ezeket a kommunikációs 
csatornákat oly módon tervezték, hozták 
létre és működtetik, amely biztosítja az 
információk teljességét –beleértve a 
bejelentő személy, a közvetítők és az 
érintett személy személyazonosságát is –, 
sértetlenségét és bizalmas jellegét, lehetővé 
teszi a névtelen közzétételt, valamint 
titkosított módszerek alkalmazását, 
továbbá megakadályozza az illetékes 
hatóság fel nem jogosított munkatársainak 
hozzáférését;

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ingyenes és független tanácsadást 
és jogi támogatást garantálnak a 
bejelentők és a közvetítők számára.

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az illetékes hatóság kijelölt 
munkatársaival való személyes találkozó 
formájában, a bejelentő személy kívánsága 
szerint egy szakszervezeti képviselő, egy 
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civil társadalmi képviselő vagy a jogi 
képviselője kíséretében.

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) kapcsolatot tartanak a bejelentővel
és adott esetben a bejelentést elősegítő 
személyekkel, például a közvetítőkkel és az 
oknyomozó újságírókkal, és tájékoztatják
őket a vizsgálat állásáról és eredményeiről.

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a bejelentésekre és azok feltételeire 
vonatkozó titoktartási szabályok, amelyek 
magukban foglalják azon körülmények 
részletes leírását, amely esetén a bejelentő 
bizalmas adatait nyilvánosságra lehet 
hozni; ugyanez a titoktartási rendszer és 
védelmi intézkedések alkalmazandók 
azokra a visszaélést bejelentő személyekre, 
akik eredetileg névtelenül tettek 
bejelentést, ha kérnek ilyen 
intézkedéseket.

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az illetékes hatóságok legalább az 
alábbi információkat elkülönülten, 
könnyen azonosítható és hozzáférhető 
módon közzétegyék a honlapjukon:

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az illetékes hatóságok legalább az 
alábbi információkat elkülönülten, 
könnyen azonosítható és hozzáférhető 
módon közzétegyék a honlapjukon, 
legalább az Európai Unió két hivatalos 
nyelvén:

Indokolás

Fennáll a lehetősége annak, hogy a bejelentő személy nem ismeri annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvét, ahol tartózkodik.

Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a bejelentésekre vonatkozó 
titoktartási szabályok, így különösen a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
információkat az (EU) 2016/679 rendelet 
13. cikkével, az(EU) 2016/680 irányelv 13. 
cikkével és a 45/2001/EK rendeletének 11. 
cikkével összhangban.

d) a bejelentésekre vonatkozó 
titoktartási szabályok, így különösen a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
információkat az (EU) 2016/679 rendelet 
5. és 13. cikkével, az (EU) 2016/680 
irányelv 13. cikkével és a 45/2001/EK 
rendeletének 11. cikkével összhangban.

Módosítás 116

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) azon társadalmi szervezetek 
elérhetőségi adatai, ahol ingyenes jogi 
tanácsadás kérhető.

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek biztosítani, 
hogy az illetékes hatóságok minden 
beérkezett bejelentésről nyilvántartást 
vezessenek.

(1) A tagállamok kötelesek biztosítani, 
hogy az illetékes hatóságok minden 
beérkezett bejelentésről nyilvántartást 
vezessenek. A jelentéseket csak a 
jelentéstételi eljárás szempontjából 
szükséges és arányos ideig tárolják, és az 
eljárás lezárása után haladéktalanul 
törlik. Az e jelentésekben szereplő 
személyes adatok feldolgozása az európai 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően 
történik.

Módosítás 118

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 119



PE626.976v02-00 58/75 AD\1168257HU.docx

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 120

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 121

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 122

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 123

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az illetékes hatóság a 9. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában leírt 
körülményekről minden esetben 
tájékoztatja a bejelentő személyt, 
amennyiben azok fennállnak, és a 
bejelentő személynek írásbeli indokolást 
küld a bizalmas adatok közzétételére 
vonatkozóan. Lehetőséget kell biztosítani 
a bejelentő személy számára az 
ellenőrzésre, helyesbítésre és 



PE626.976v02-00 60/75 AD\1168257HU.docx

HU

beleegyezésre, ha ezen körülmények 
megvalósulnak.

Módosítás 125

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bejelentő személyek védelmének 
feltételei

A bejelentő személyek és a közvetítők 
védelmének feltételei

Módosítás 126

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bejelentő személyt ezen irányelv 
szerint védelem illeti meg, ha alapos okkal 
feltételezi, hogy a bejelentett információ a 
bejelentés időpontjában igaz volt, és az 
információ ezen irányelv hatálya alá 
tartozik.

(1) A bejelentő személyt vagy a 
közvetítőt ezen irányelv szerint védelem 
illeti meg, ha alapos okkal feltételezi, hogy 
a bejelentett információ a bejelentés 
időpontjában igaz volt, jóhiszeműen járt 
el, és az információ ezen irányelv hatálya 
alá tartozik.

Módosítás 127

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A külső vagy belső bejelentő 
személyt ezen irányelv szerint védelem 
illeti meg.

Módosítás 128

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 129

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) alapos okkal feltételezte, hogy a 
belső bejelentési csatorna használata 
megtorláshoz vezethet, vagy 
veszélyeztetheti az illetékes hatóságok 
által végzett vizsgálati intézkedések 
hatékonyságát, illetve a belső csatorna 
használata korábban megtorlást 
eredményezett, vagy veszélyeztette az 
illetékes hatóságok által végzett vizsgálati 
intézkedések hatékonyságát;

Módosítás 130

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az ezen irányelvben meghatározott 
ugyanolyan védelemre jogosult az, aki az 
irányelv hatálya alá tartozó jogsértésekben 
fordult az Unió illetékes szerveihez, 
hivatalaihoz, megválasztott tisztviselőihez
vagy ügynökségeihez, és az, aki az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
szerint bejelentést tett.

Módosítás 131

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 132

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 133

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 134

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



AD\1168257HU.docx 63/75 PE626.976v02-00

HU

A bejelentő személyekkel szembeni 
megtorlás tilalma

A bejelentő személyekkel, az oknyomozó 
újságírókkal és a közvetítőkkel szembeni 
megtorlás tilalma

Módosítás 135

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 136
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) kényszerítés, megfélemlítés, fizikai 
és verbális erőszak, zaklatás, 
megkülönböztetés vagy kiközösítés;

Módosítás 137

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) határozott idejű munkaszerződés 
határozatlan idejű munkaszerződéssé 
módosításának elmulasztása;

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

Módosítás 138
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 139
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés– k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) visszaélésszerű jogi fellépések és 
aránytalan pénzügyi követelések;

Módosítás 140

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk

A bejelentők személyazonosságának 
bizalmas kezelésére vonatkozó 

kötelezettség

(1) A bejelentő személyazonossága az 
adott személy kifejezett beleegyezése 
nélkül nem tehető közzé. Ez kiterjed 
azokra az információkra is, amelyeket fel 
lehet használni a bejelentő 
személyazonosságának kiderítésére.

(2) Minden olyan személy, akinek 
tudomására jutnak az (1) bekezdésben 
említett adatok, köteles megvédeni ezeket 
az adatokat.

(3) A bejelentő bizalmas adatai csak olyan 
körülmények esetén tehetők közzé, amikor 
az adatok közlése az uniós vagy tagállami 
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jog által előírt szükséges és arányos 
kötelezettség, ezen jogrendszerek 
megfelelő biztosítékai mellett, például 
vizsgálatok vagy ezt követő bírósági 
eljárások során vagy mások 
szabadságának védelme érdekében, 
ideértve az érintett személy védelemhez 
való jogát.

(4) A (3) bekezdésben említett esetekben a 
bejelentés átvételére és nyomon követésére 
kijelölt személy a bejelentő személy 
bizalmas adatainak feltárása előtt köteles 
tájékoztatni a bejelentő személyt.

(5) A belső és külső jelentési csatornák 
olyan módon kerülnek megtervezésre, 
kialakításra és működtetésre, hogy 
biztosítják a bejelentő 
személyazonosságának titkosságát és 
megakadályozzák az engedéllyel nem 
rendelkező alkalmazottak hozzáférését.

Módosítás 141

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések a bejelentő személyekkel 
szembeni megtorlás elleni védelem 
érdekében

Intézkedések a bejelentő személyekkel és a 
közvetítőkkel szembeni megtorlás elleni 
védelem érdekében

Módosítás 142

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 143

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A nyilvánosság számára a 
megtorlás elleni védelemre vonatkozó 
eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről 
szóló átfogó és független tájékoztatást és 
tanácsadást díjmentesen hozzáférhetővé 
kell tenni legalább az Európai Unió két 
hivatalos nyelvén. Ezt a független szerepet 
elláthatnák például a társadalmi 
szervezetek és/vagy a szakszervezetek.

Módosítás 144

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 145
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A bejelentő személyeknek a 
megtorlásokkal szembeni megfelelő 

(6) A bejelentő személyeknek a 
megtorlásokkal szembeni megfelelő 



AD\1168257HU.docx 67/75 PE626.976v02-00

HU

jogorvoslati intézkedésekkel kell 
rendelkezniük, ami magában foglalja a 
bírósági eljárás elbírálásáig ideiglenes 
intézkedés alkalmazását a nemzeti 
szabályozási kerettel összhangban.

jogorvoslati intézkedésekkel kell 
rendelkezniük, ami magában foglalja egy 
hátrány valamennyi közvetlen, közvetett és 
jövőbeli következményét, beleértve adott 
esetben a következőket:

a) rendelkezés arról, hogy a 14. cikket 
megsértve hozott intézkedés semmis;

b) a bejelentő személy munkaviszonyának 
helyreállítása azonos fizetéssel, 
beosztással, feladatokkal és 
munkakörülményekkel;

c) a bejelentő személy áthelyezése egy új 
részlegbe vagy új felettes alá;

d) a retorzióhoz kapcsolódó fájdalom, 
szenvedés és gazdasági veszteség miatti 
kártérítés;

e) a bírósági eljárás elbírálásáig ideiglenes 
intézkedés alkalmazása.

Módosítás 146

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A bejelentő személyeknek 
büntetőeljárásokban és határon átnyúló 
polgári jogvitákban az (EU) 2016/1919 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és 
2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel63 összhangban nyújtott 
költségmentességen túlmenően a 
tagállamok további jogi és pénzügyi 
segítségnyújtó intézkedésekről 
rendelkezhetnek, továbbá a jogi eljárás 
keretében támogatást nyújthatnak a 
bejelentő személyeknek.

(8) A bejelentő személyeknek 
büntetőeljárásokban és határon átnyúló 
polgári jogvitákban az (EU) 2016/1919 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és 
2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel63 összhangban nyújtott 
költségmentességen túlmenően a 
tagállamok további jogi, szociális és 
pénzügyi segítségnyújtó intézkedésekről 
rendelkezhetnek, továbbá a jogi eljárás 
keretében támogatást nyújthatnak a 
bejelentő személyeknek, beleértve egy 
ügyvéd, szakszervezeti képviselő vagy 
egyéb megfelelő személy vagy szerv jogi 
tanácsadását is.

_________________ _________________

63 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a 
polgári és kereskedelmi ügyekben végzett 

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

közvetítés egyes szempontjairól (HL L 
136., 2008.5.24., 3. o.).

Módosítás 147

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A bejelentésben megvádolt személy 
semmilyen körülmények között nem 
szerezhet tájékoztatást a visszaélést 
bejelentő személy személyazonosságáról. 
A visszaélést bejelentő személy 
személyazonosságának bizalmasságát 
biztosítani kell.

Indokolás

A visszaélést bejelentő személy további védelme.

Módosítás 148

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az érintett személy személyes 
adatainak védelme alapvető fontosságú a 
személyes – különösen az érintett személy 
személyazonosságát felfedő – adatok 
közzététele miatt bekövetkező 
tisztességtelen bánásmód vagy 
hírnévrontás elkerülése érdekében. 
Következésképpen az illetékes 
hatóságoknak a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 
rendelet követelményeivel összhangban 
megfelelő adatvédelmi eljárásokat kell 
kialakítaniuk a bejelentő személy, az 
érintett személy, valamint a bejelentésben 
megcélzott minden más személy védelme 



AD\1168257HU.docx 69/75 PE626.976v02-00

HU

érdekében. A hatóságoknak 
gondoskodniuk kell az illetékes hatóságok 
körében egy biztonságos rendszer 
létrehozásáról, hogy csak az engedéllyel 
rendelkező személyek számára tegyék 
lehetővé a hozzáférést.

Módosítás 149

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A bejelentés vagy a félrevezető 
vagy rosszindulatú közzététel által érintett 
személy jogi védelemre jogosult, beleértve 
a visszaélésszerű bejelentéssel szemben 
hatékony jogorvoslathoz való jogot is.

Módosítás 150

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk

Az érintett személyek jogai

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az egy vagy több védett közzététel 
értékeléséből vagy kivizsgálásából eredő 
vagy ilyen közzététel által kiváltott 
megállapítások vagy jelentések 
igazságtalanul ne sértsenek 
magánszemélyeket, sem közvetlenül, sem 
közvetve. A tisztességes eljáráshoz vagy 
tárgyaláshoz való jogot teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani.

Módosítás 151
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont



PE626.976v02-00 70/75 AD\1168257HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bejelentő személyekkel szemben 
megtorló intézkedéseket alkalmaznak;

b) bejelentő személyekkel szemben 
megtorló intézkedéseket alkalmaznak a 
munkakörnyezeten kívül is;

Módosítás 152

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) zaklatásszerű eljárást folytatnak a 
bejelentő személyekkel szemben;

c) zaklatásszerű eljárást folytatnak a 
bejelentő személyekkel vagy a 
törvénysértést leleplező oknyomozó 
újságírókkal szemben;

Módosítás 153
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a beleegyezésük megszerzése 
nélkül megsértik a bejelentő személyek 
személyazonosságának bizalmas 
kezelésére vagy névtelenségére vonatkozó 
kötelezettséget.

Módosítás 154
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) nem tesznek eleget a bejelentés 
nyomon követésével kapcsolatos 
kötelezettségüknek és/vagy nem adnak 
visszajelzést a bejelentés nyomon 
követéséről a bejelentőnek.
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Módosítás 155
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv alapján kezelt személyes 
adatok feldolgozását és az illetékes 
hatóságok közötti cseréjét vagy 
továbbítását az (EU) 2016/679 rendelettel, 
valamint az (EU) 2016/680 irányelvvel 
összhangban kell megtenni. Az illetékes 
hatóságok közötti uniós szintű 
információcserét vagy 
információtovábbítást a 45/2001/EK 
rendelettel összhangban kell végrehajtani. 
Haladéktalanul törölni kell azokat a 
személyes adatokat, amelyek nem 
relevánsak egy adott ügy elintézéshez.

Az ezen irányelv alapján kezelt személyes
adatok feldolgozását és az illetékes 
hatóságok közötti cseréjét vagy 
továbbítását az (EU) 2016/679 rendelettel, 
valamint az (EU) 2016/680 irányelvvel 
összhangban kell megtenni. Az illetékes 
hatóságok közötti uniós szintű 
információcserét vagy 
információtovábbítást a 45/2001/EK 
rendelettel összhangban kell végrehajtani. 
Nem lehet összegyűjteni azokat a 
személyes adatokat, amelyek nem 
relevánsak egy adott ügy elintézéshez, és 
ha véletlenül ilyen adatokat gyűjtenek, 
azokat haladéktalanul törölni kell.

Módosítás 156

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezen irányelv átültetése során a 
tagállamok mérlegelhetik egy visszaélést 
bejelentő személyek védelmével foglalkozó 
független szerv létrehozását.

Módosítás 157

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alapján benyújtott 
jelentése, valamint a (2) bekezdés alapján 
benyújtott tagállami statisztikák alapján a 
Bizottság 2027. május 15-ig jelentést nyújt 
be az Európai Parlament és a Tanács 
számára az irányelvet átültető nemzeti jog 

(3) Az (1) bekezdés alapján benyújtott 
jelentése, valamint a (2) bekezdés alapján 
benyújtott tagállami statisztikák alapján a 
Bizottság 2027. május 15-ig jelentést nyújt 
be az Európai Parlament és a Tanács 
számára az irányelvet átültető nemzeti jog 
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hatásának értékeléséről. A jelentés 
értékelni fogja az irányelv alkalmazásának 
módját, valamint figyelembe fogja venni 
további intézkedések szükségességét, ami 
adott esetben magában foglalja a 
módosítást az irányelv hatályának más 
uniós aktusokra történő kiterjesztésére.

hatásának értékeléséről. A jelentés 
értékelni fogja az irányelv alkalmazásának 
módját, az alapvető jogokra, például a 
magánélet védelmére, az ártatlanság 
vélelmére és a tisztességes eljáráshoz való 
jogra gyakorolt lehetséges hatást, valamint 
figyelembe fogja venni további 
intézkedések szükségességét, ami adott 
esetben magában foglalja a módosítást az 
irányelv hatályának más uniós aktusokra 
történő kiterjesztésére.

Módosítás 158

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk

A mellékletek frissítése

Amikor egy új uniós jogi aktus az 1. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában vagy az 1. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott
tárgyi hatályba tartozik, a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
aktualizálja a mellékleteket.

Módosítás 159

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme:

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