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Návrh legislatívneho uznesenia 

Pozmeňujúci návrh 88 znie: 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh smernice 

Článok 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2 Článok 2 

Osobný rozsah pôsobnosti Osobný rozsah pôsobnosti 

1. Táto smernica sa vzťahuje na 

nahlasujúce osoby pracujúce 

v súkromnom alebo verejnom sektore, 

ktoré získali informácie o porušeniach 

v súvislosti s pracovnou činnosťou a ku 

ktorým patria prinajmenšom: 

1. Táto smernica sa vzťahuje na 

nahlasujúce osoby a sprostredkovateľov 

konajúcich v dobrej viere v súkromnom 

alebo verejnom sektore, ktorí získali 

informácie o porušeniach v súvislosti s 

pracovnou činnosťou a ku ktorým patria 

prinajmenšom: 

a) osoby, ktoré majú postavenie a) osoby, ktoré majú postavenie 
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pracovníka v zmysle článku 45 ZFEÚ; pracovníka v zmysle vnútroštátneho práva 

a vnútroštátnej praxe alebo v zmysle 

článku 45 ZFEÚ, vrátane štátnych 

zamestnancov; 

b) osoby, ktoré majú postavenie 

samostatne zárobkovo činnej osoby 

v zmysle článku 49 ZFEÚ; 

b) osoby, ktoré majú postavenie 

samostatne zárobkovo činnej osoby 

v zmysle článku 49 ZFEÚ; 

c) akcionári a osoby patriace do 

riadiaceho orgánu podniku vrátane 

nevýkonných členov, ako aj 

dobrovoľníkov a neplatených stážistov; 

c) akcionári a osoby patriace do 

riadiaceho orgánu podniku vrátane 

nevýkonných členov, ako aj 

dobrovoľníkov a platených alebo 

neplatených stážistov; 

d) akékoľvek osoby pracujúce pod 

dohľadom a vedením zmluvných 

partnerov, subdodávateľov a dodávateľov. 

d) akékoľvek osoby pracujúce pod 

dohľadom a vedením zmluvných 

partnerov, subdodávateľov, poskytovateľov 

služieb a dodávateľov. 

2. Táto smernica sa vzťahuje aj na 

nahlasujúce osoby, ktorých pracovný 

pomer sa ešte len má začať, ak boli 

informácie o porušení získané počas 

procesu náboru alebo iného rokovania pred 

uzavretím zmluvy. 

2. Táto smernica sa vzťahuje aj na 

nahlasujúce osoby konajúce v dobrej viere, 

ktorých pracovný pomer sa ešte len má 

začať, ak boli informácie o porušení 

získané počas procesu náboru alebo iného 

rokovania pred uzavretím zmluvy, ako aj 

na nahlasujúce osoby, ktorých pracovný 

pomer sa skončil. 

 2a. Táto smernica sa vzťahuje na 

osoby, ktoré uľahčujú nahlasovanie 

porušení, ako sú novinári alebo 

sprostredkovatelia medzi nahlasujúcou 

osobou a osobou, ktorá informácie šíri. 

 

(Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý vo výbore, ale odsek 2 a chýbal v texte, ktorý sa poslal 

na preklad.) 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


