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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης της επιτροπής ECON χαιρετίζει θερμά την πρόταση της 
Επιτροπής για μια πανενωσιακή προστασία των καταγγελτών, κάτι που ήδη ζητούσε εδώ και 
πολύ καιρό το Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων στην έκθεση της επιτροπής ΡΑΝΑ καθώς και 
στην προηγούμενη έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής JURI στην οποία συνέβαλε η ECON.

Η πρόταση βασίζεται επίσης στα τομεακά μέτρα προστασίας των καταγγελτών τα οποία 
εισήγαγε η ECON σε προηγούμενες νομοθετικές πράξεις, όπως στην οδηγία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD4-5) και 
στον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR).

Με τις τροπολογίες του, ο συντάκτης γνωμοδότησης της ECON στοχεύει στα εξής:

• στη βελτίωση του ορισμού (άρθρο 3)
• στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων (άρθρο 1)
• στη διασφάλιση υλικής υποστήριξης (άρθρο 15)
• στη διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης 21
• στην εισαγωγή της ιδέας ότι ένας καταγγέλτης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την 

επιχειρησιακή ικανότητα των κρατικών υπηρεσιών επιτήρησης
• στη θέσπιση ενός σαφούς μηχανισμού για την αναγνώριση του καθεστώτος του 

καταγγέλτη για λόγους ασφάλειας δικαίου
• στην εισαγωγή της δυνατότητας της ανωνυμίας
• στη διευκόλυνση της χρήσης εξωτερικών διαύλων χωρίς διέλευση από τους 

εσωτερικούς διαύλους

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα πρόσωπα που εργάζονται 
σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε 
επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι 
συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν 
απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις 
καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά 
στην αποκάλυψη και την πρόληψη 
παραβάσεων του δικαίου και στη 

(1) Τα πρόσωπα που εργάζονται 
σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε 
επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι 
συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν 
απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Σκοπός 
της παρούσας οδηγίας είναι να 
δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης για 
τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, 
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διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. 
Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων 
αποθαρρύνει τους δυνητικούς μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά 
των ανησυχιών ή των υπονοιών τους.

προκειμένου να καταγγέλλουν τις 
διαπιστούμενες ή εικαζόμενες 
παραβάσεις του δικαίου, τα 
παραπτώματα και τις απειλές για το 
δημόσιο συμφέρον. Με τις καταγγελίες 
τους συμβάλλουν καθοριστικά στην 
αποκάλυψη και την πρόληψη παραβάσεων 
του δικαίου και στη διασφάλιση της 
κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, συχνά ο 
φόβος αντιποίνων ή νομικών συνεπειών ή 
η έλλειψη εμπιστοσύνης στη χρησιμότητα 
της καταγγελίας αποθαρρύνουν τους 
δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος από την αναφορά των 
ανησυχιών ή των υπονοιών τους.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

νόμου, και εφόσον οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση να αποκαλύπτουν παραβάσεις, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων 
και να εξασφαλιστεί η ύπαρξη 
αποτελεσματικών διαύλων αναφοράς, 
ώστε να ενισχυθεί η επιβολή του νόμου.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

απάτης και της διαφθοράς στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων των συμβάσεων 
προμηθειών, είναι απαραίτητο να 
αντιμετωπιστεί η ανεπαρκής επιβολή των 
κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από 
τις εθνικές αρχές και ορισμένες 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας κατά την 
αγορά αγαθών, έργων και υπηρεσιών. Οι 
παραβάσεις των εν λόγω κανόνων συχνά 
προκαλούν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό, αυξάνουν το κόστος της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, θίγουν 
τα συμφέροντα επενδυτών και των 
μετόχων και, γενικότερα, περιορίζουν την 
ελκυστικότητα των επενδύσεων και 
διαμορφώνουν άνισους όρους 
ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις 
ανά την Ευρώπη επηρεάζοντας, συνεπώς, 
την ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή 
στην προστασία όσων καταγγέλλουν 
κατάχρηση ή πταίσμα που αφορά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ένα καθεστώς για την προστασία 
των προσώπων που καταγγέλλουν 
παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης δεν 
αντικαθιστά την ανάγκη ενίσχυσης των 
μέσων εποπτείας κάθε κράτους μέλους 
και των δημόσιων δομών τους, οι οποίες 
πρέπει να είναι όλο και περισσότερο 
ικανές να καταπολεμούν τη φορολογική 
απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, ούτε την 
ανάγκη συμμετοχής στη διεθνή 
συνεργασία σε αυτούς τους τομείς.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
προστιθέμενη αξία της προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει ήδη 
αναγνωριστεί από τον νομοθέτη της 
Ένωσης. Στον απόηχο της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία 
αποκάλυψε σημαντικές ανεπάρκειες στην 
επιβολή των συναφών κανόνων, 
εισήχθησαν μέτρα για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε 
σημαντικό αριθμό νομοθετικών πράξεων 
του εν λόγω τομέα34. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας που 
εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, προβλέπεται 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος από την οδηγία 2013/36/ΕΕ35

και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων.

(7) Στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
προστιθέμενη αξία της τομεακής
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος έχει ήδη αναγνωριστεί από 
τον νομοθέτη της Ένωσης. Στον απόηχο 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία 
αποκάλυψε σημαντικές ανεπάρκειες στην 
επιβολή των συναφών κανόνων, 
εισήχθησαν μέτρα για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε 
σημαντικό αριθμό νομοθετικών πράξεων 
του εν λόγω τομέα34. Ειδικότερα, στο 
πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας που 
εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα και 
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, προβλέπεται 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος από την οδηγία 2013/36/ΕΕ35

και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων. 
Ωστόσο, ένας αριθμός υποθέσεων υψηλού 
ενδιαφέροντος που αφορούν τους 
ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς έχουν αποδείξει ότι η 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος στο πλήρες φάσμα των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
παραμένει ακόμη μη ικανοποιητική και 
ότι φόβοι για αντίποινα από τους 
εργοδότες και τις αρχές αποτρέπουν 
ακόμα τους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος από την αποκάλυψη 
πληροφοριών για παραβάσεις του νόμου.

_________________ _________________

34 Ανακοίνωση της 8.12.2010 με τίτλο 
«Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών».

34 Ανακοίνωση της 8.12.2010 με τίτλο 
«Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών».

35 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 35 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338)·

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 
338)·

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η συλλογή αποδεικτικών 
στοιχείων, ο εντοπισμός και η 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων και παράνομης συμπεριφοράς 
κατά της προστασίας του περιβάλλοντος 
εξακολουθούν να αποτελούν 
προβληματικά θέματα και θα πρέπει να 
βελτιωθούν, όπως έχει αναγνωριστεί στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενέργειες της 
ΕΕ για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης και διακυβέρνησης» της 
18ης Ιανουαρίου 201840. Παρά το γεγονός 
ότι κανόνες για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
υφίστανται σήμερα σε μία μόνο τομεακή 
πράξη για την προστασία του 
περιβάλλοντος41, η θέσπιση της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος φαίνεται ότι είναι αναγκαία 
για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
επιβολή του περιβαλλοντικού κεκτημένου 

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

της Ένωσης, του οποίου οι παραβάσεις 
μπορούν να βλάψουν σοβαρά το δημόσιο 
συμφέρον με πιθανότητα δευτερογενών 
επιπτώσεων πέραν των εθνικών συνόρων. 
Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που μπορούν να 
προκαλέσουν περιβαλλοντική βλάβη.

_________________ _________________

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

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

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

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ασφαλείας τα οποία θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν βασικές οικονομικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες και ευρέως 
χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες. 
Συμβάλλει στη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών 
ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ευημερία της 
κοινωνίας.

_________________ _________________

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

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

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ορισμένες πράξεις της Ένωσης, 
ιδίως στον τομέα των οικονομικών 
υπηρεσιών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς49, 
και η εκτελεστική οδηγία της Επιτροπής 
2015/2392, που εκδόθηκε βάσει του εν 
λόγω κανονισμού50, ήδη περιλαμβάνουν 
αναλυτικούς κανόνες για την προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Η 
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, 
περιλαμβανομένου του καταλόγου 
νομοθετημάτων του μέρους II του 
παραρτήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί 
με την παρούσα οδηγία, κατά τρόπο ώστε 
οι εν λόγω πράξεις αφενός να 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα ελάχιστα 
πρότυπα που θέτει η οδηγία και αφετέρου 
να διατηρήσουν τυχόν ιδιαιτερότητες τις 
οποίες προβλέπουν, με ειδική προσαρμογή 
στους συναφείς τομείς. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να 
εξακριβωθεί ποιες νομικές οντότητες στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 

(18) Ορισμένες πράξεις της Ένωσης, 
ιδίως στον τομέα των οικονομικών
υπηρεσιών, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς49, 
και η εκτελεστική οδηγία της Επιτροπής 
2015/2392, που εκδόθηκε βάσει του εν 
λόγω κανονισμού50, ήδη περιλαμβάνουν 
αναλυτικούς κανόνες για την προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Η 
υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, 
περιλαμβανομένου του καταλόγου 
νομοθετημάτων του μέρους II του 
παραρτήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί 
με την παρούσα οδηγία, κατά τρόπο ώστε 
οι εν λόγω πράξεις αφενός να 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα ελάχιστα 
πρότυπα που θέτει η οδηγία και αφετέρου 
να διατηρήσουν τυχόν ιδιαιτερότητες τις 
οποίες προβλέπουν, με ειδική προσαρμογή 
στους συναφείς τομείς. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να 
εξακριβωθεί ποιες νομικές οντότητες στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
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της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 
σήμερα υποχρεωμένες να διαθέτουν 
εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας.

της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, της 
σωστής εφαρμογής της οδηγίας 
2011/7/ΕΕ για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών, της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και του κυβερνοεγκλήματος
είναι σήμερα υποχρεωμένες να διαθέτουν 
εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας. 
Καθώς αυτές οι υποθέσεις συχνά 
εμπλέκουν ιδιαίτερα πολύπλοκες διεθνείς 
εταιρικές και χρηματοοικονομικές δομές, 
που πιθανόν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
διαφορετικών δικαιοδοσιών, θα πρέπει να 
εγκριθούν διατάξεις για ένα ενιαίο σημείο 
επαφής για τους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος.

_________________ _________________

49 ΕΕ L 173, σ. 1. 49 ΕΕ L 173, σ. 1.

50 Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της 
Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή 
αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με 
πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν 
λόγω κανονισμού (ΕΕ L 332, σ. 126)

50 Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/2392 της 
Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή 
αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με 
πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν 
λόγω κανονισμού (ΕΕ L 332, σ. 126)

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κάθε φορά που εκδίδεται νέα 
πράξη της Ένωσης η οποία έχει συνάφεια 
με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και μπορεί να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου, 
θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
τροποποίησης του παραρτήματος της 
παρούσας οδηγίας, ώστε να εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της.

(19) Κάθε φορά που εκδίδεται νέα 
πράξη της Ένωσης η οποία έχει συνάφεια 
με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και μπορεί να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου, 
θα πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτημα
της παρούσας οδηγίας, ώστε να εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την προστασία που παρέχεται στους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν 
παραβάσεις του ενωσιακού εργατικού 
δικαίου. Ιδίως στον τομέα της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, το 
άρθρο 11 της οδηγίας-πλαισίου 
89/391/ΕΟΚ απαιτεί ήδη από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ή 
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν 
υφίστανται διακρίσεις διότι αιτούνται ή 
προτείνουν στους εργοδότες κατάλληλα 
μέτρα αντιμετώπισης οποιουδήποτε 
κινδύνου για τους εργαζομένους και/ή 
εξάλειψης των πηγών του κινδύνου. Οι 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν 
το δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές αν κρίνουν ότι τα 
ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από 
τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία.

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την προστασία που παρέχεται στους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν 
παραβάσεις του ενωσιακού εργατικού 
δικαίου. Ιδίως στον τομέα της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, το 
άρθρο 11 της οδηγίας-πλαισίου 
89/391/ΕΟΚ απαιτεί ήδη από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ή 
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν 
υφίστανται διακρίσεις διότι αιτούνται ή 
προτείνουν στους εργοδότες κατάλληλα 
μέτρα αντιμετώπισης οποιουδήποτε 
κινδύνου για τους εργαζομένους και/ή 
εξάλειψης των πηγών του κινδύνου. Οι 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν 
το δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές ή τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αν κρίνουν ότι τα 
ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από 
τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την προστασία της εθνικής ασφάλειας 
και άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών 
οι οποίες, για λόγους ασφαλείας, 
προστατεύονται έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να επηρεάζει τις υποχρεώσεις που 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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απορρέουν από την απόφαση (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 
13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους 
κανόνες ασφαλείας για την προστασία των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ ή 
την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους 
κανόνες ασφαλείας για την προστασία των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προστασία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, 
να παρέχεται στα άτομα που έχουν την 
ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την 
έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης52, δηλαδή πρόσωπα 
τα οποία, κατά τη διάρκεια ορισμένου 
χρόνου, παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και 
υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες για τις 
οποίες λαμβάνουν αμοιβή. Συνεπώς, 
προστασία θα πρέπει επίσης να παρέχεται 
σε εργαζομένους με μη τυπικές σχέσεις 
εργασίας, περιλαμβανομένων των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης και 
των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 
καθώς και των προσώπων με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
πρόκειται για μορφές σχέσεων στις οποίες 
είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η τυπική 
προστασία έναντι άδικης αντιμετώπισης.

(26) Προστασία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, 
να παρέχεται στα άτομα που έχουν την 
ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την 
έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης52, δηλαδή πρόσωπα 
τα οποία, κατά τη διάρκεια ορισμένου 
χρόνου, παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και 
υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες για τις 
οποίες λαμβάνουν αμοιβή. Συνεπώς,
προστασία θα πρέπει επίσης να παρέχεται 
σε εργαζομένους με μη τυπικές σχέσεις 
εργασίας, περιλαμβανομένων των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης και 
των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 
καθώς και των προσώπων με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
πρόκειται για μορφές σχέσεων στις οποίες 
είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η τυπική 
προστασία έναντι άδικης αντιμετώπισης. 
Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της 
Διεθνούς Διαφάνειας που δημοσιεύτηκε 
το καλοκαίρι 2018 που υπογραμμίζει την 
ανάγκη προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η προστασία 
θα πρέπει να επεκτείνεται κατά τον ίδιο 
τρόπο στο προσωπικό της ΕΕ.

_________________ _________________
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52 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· 14 
Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· 9 
Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· 
4 Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, 
υπόθεση C-413/13· και 17 Νοεμβρίου 
2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

52 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· 14 
Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· 9 
Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· 
4 Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, 
υπόθεση C-413/13· και 17 Νοεμβρίου 
2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η αποτελεσματική προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
προϋποθέτει επίσης την προστασία 
περισσότερων κατηγοριών προσώπων τα 
οποία, ενώ δεν εξαρτώνται οικονομικά από 
τις εργασιακές δραστηριότητές τους, είναι 
πιθανόν να υποστούν αντίποινα ως 
αποτέλεσμα της αποκάλυψης παραβάσεων. 
Τα αντίποινα σε εθελοντές ή μη 
αμειβόμενους εκπαιδευομένους μπορεί να 
συνίστανται στη διακοπή της χρήσης των 
υπηρεσιών τους, στην παροχή αρνητικών 
συστάσεων για μελλοντική απασχόληση ή 
σε άλλη προσβολή της φήμης τους.

(28) Η αποτελεσματική προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
προϋποθέτει επίσης την προστασία 
περισσότερων κατηγοριών προσώπων τα 
οποία, ενώ δεν εξαρτώνται οικονομικά από 
τις εργασιακές δραστηριότητές τους, είναι 
πιθανόν να υποστούν αντίποινα ως 
αποτέλεσμα της αποκάλυψης παραβάσεων. 
Τα αντίποινα σε εθελοντές ή μη 
αμειβόμενους εκπαιδευομένους μπορεί να 
συνίστανται στη διακοπή της χρήσης των 
υπηρεσιών τους, στην παροχή αρνητικών 
συστάσεων για μελλοντική απασχόληση ή 
σε άλλη προσβολή της φήμης ή των 
προοπτικών σταδιοδρομίας τους.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Προστασία θα πρέπει να 
παρέχεται στα πρόσωπα που εργάζονται 
σε οργανισμούς εντός της Ένωσης, αλλά 
και στα πρόσωπα που εργάζονται σε 
ευρωπαϊκές οντότητες που βρίσκονται 
εκτός της επικράτειας της Ένωσης. Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους 
υπαλλήλους, το λοιπό προσωπικό και 
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τους ασκούμενους των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων, οργανισμών και 
υπηρεσιών της Ένωσης.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την παραλαβή και τη δέουσα 
παρακολούθηση των καταγγελιών για 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
αρχές αυτές μπορεί να είναι ρυθμιστικοί ή 
εποπτικοί φορείς στους οικείους τομείς, 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορείς 
καταπολέμησης της διαφθοράς και 
διαμεσολαβητές. Οι αρχές που ορίζονται 
ως αρμόδιες πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες ικανότητες και εξουσίες
προκειμένου να αξιολογούν την ακρίβεια 
των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην 
καταγγελία και να αντιμετωπίζουν τις 
παραβάσεις που αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, με κίνηση έρευνας, δίωξης ή 
αγωγής για την ανάκτηση κονδυλίων, ή με 
άλλο κατάλληλο μέσο έννομης 
προστασίας, σύμφωνα με την εντολή τους.

(34) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την παραλαβή και τη δέουσα 
παρακολούθηση των καταγγελιών για 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, για να 
διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή και να 
εξασφαλιστεί η πλήρης, έντιμη και ταχεία 
συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
τόσο εντός του ίδιου του κράτους μέλους 
όσο και με τις οικείες αρχές σε άλλα 
κράτη μέλη. Οι αρχές αυτές μπορεί να 
είναι ρυθμιστικοί ή εποπτικοί φορείς στους 
οικείους τομείς, υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου, φορείς καταπολέμησης της 
διαφθοράς και διαμεσολαβητές. Οι αρχές 
που ορίζονται ως αρμόδιες πρέπει να 
διαθέτουν πέραν των απαραίτητων 
ικανοτήτων και εξουσιών και το 
κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να 
αξιολογούν την ακρίβεια των ισχυρισμών 
που διατυπώνονται στην καταγγελία και να 
αντιμετωπίζουν τις παραβάσεις που 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, με κίνηση 
έρευνας, δίωξης ή αγωγής για την 
ανάκτηση κονδυλίων, ή με άλλο 
κατάλληλο μέσο έννομης προστασίας, 
σύμφωνα με την εντολή τους.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AD\1163252EL.docx 17/45 PE625.343v02-00

EL

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως 
αρχεία για όλες τις καταγγελίες 

(57) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως 
αρχεία για όλες τις καταγγελίες 
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παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι 
ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας 
αρχής και ότι οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό 
στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, 
ενεργειών επιβολής του νόμου.

παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι 
ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας 
αρχής και ότι οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό 
στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, 
ενεργειών επιβολής του νόμου και να 
καθίστανται διαθέσιμα στις αρχές των 
άλλων κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κατά περίπτωση. Αποτελεί 
ευθύνη τόσο της διαβιβάζουσας όσο και 
της παραλήπτριας αρχής να 
εξασφαλίζουν την πλήρη προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και να 
εξασφαλίζουν την πλήρη, έντιμη και 
ταχεία συνεργασία.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Κατά κανόνα, οι καταγγέλλοντες 
θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιούν τους 
εσωτερικούς διαύλους που έχουν στη 
διάθεσή τους και να υποβάλλουν 
καταγγελία στον εργοδότη τους. Ωστόσο, 
δεν αποκλείεται να μην υπάρχουν 
εσωτερικοί δίαυλοι (στην περίπτωση 
οντοτήτων που δεν υπάγονται στην 
υποχρέωση καθιέρωσης τέτοιων διαύλων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας ή του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου) ή η χρήση 
τους να μην είναι υποχρεωτική (που 
μπορεί να ισχύει για άτομα που δεν 
βρίσκονται σε σχέση εργασίας) ή οι 
δίαυλοι να χρησιμοποιήθηκαν αλλά να μην 
λειτούργησαν σωστά (λόγου χάρη, η 
καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε με 
επιμέλεια ή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν αναλήφθηκε δράση για 
την αντιμετώπιση της παράβασης του 
δικαίου παρ’ όλο που τα αποτελέσματα της 
έρευνας ήταν θετικά).

(62) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει 
πρώτα να χρησιμοποιούν τους 
εσωτερικούς διαύλους που έχουν στη 
διάθεσή τους και να υποβάλλουν 
καταγγελία στον εργοδότη τους. Ωστόσο, 
δεν αποκλείεται να μην υπάρχουν 
εσωτερικοί δίαυλοι (στην περίπτωση 
οντοτήτων που δεν υπάγονται στην 
υποχρέωση καθιέρωσης τέτοιων διαύλων 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας ή του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου) ή η χρήση 
τους να μην είναι υποχρεωτική (που 
μπορεί να ισχύει για άτομα που δεν 
βρίσκονται σε σχέση εργασίας) ή οι 
δίαυλοι να χρησιμοποιήθηκαν αλλά να μην 
λειτούργησαν σωστά (λόγου χάρη, η 
καταγγελία δεν αντιμετωπίστηκε με 
επιμέλεια ή εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν αναλήφθηκε δράση για 
την αντιμετώπιση της παράβασης του 
δικαίου παρ’ όλο που τα αποτελέσματα της 
έρευνας ήταν θετικά).
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, 
ήτοι η ενίσχυση της επιβολής ορισμένων 
πράξεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, 
στους οποίους οι παραβάσεις του 
ενωσιακού δικαίου μπορούν να βλάψουν 
σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, χάρη στην 
αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
όταν δρουν μόνα τους και με μη 
συντονισμένο τρόπο, αλλά επιτυγχάνεται 
καλύτερα με την ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης, συγκεκριμένα, με την 
παροχή ελάχιστων προτύπων εναρμόνισης 
σχετικά με την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, μόνο η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να 
εξασφαλίσει συνέπεια και να εναρμονίσει 
τους υφιστάμενους κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 

(84) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, 
ήτοι η ενίσχυση της επιβολής ορισμένων 
πράξεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, 
στους οποίους οι παραβάσεις του 
ενωσιακού δικαίου μπορούν να βλάψουν 
το δημόσιο συμφέρον, χάρη στην 
αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
όταν δρουν μόνα τους και με μη 
συντονισμένο τρόπο, αλλά επιτυγχάνεται 
καλύτερα με την ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο Ένωσης, συγκεκριμένα, με την 
παροχή ελάχιστων προτύπων εναρμόνισης 
σχετικά με την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, μόνο η 
δράση σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να 
εξασφαλίσει συνέπεια και να εναρμονίσει 
τους υφιστάμενους κανόνες της Ένωσης 
για την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας που 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) παραβάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των πράξεων της Ένωσης 
στους ακόλουθους τομείς:

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
πρόληψη της φοροδιαφυγής, της 
φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής, 
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χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, της 
κυβερνοτρομοκρατίας και του 
κυβερνοεγκλήματος, της διαφθοράς και 
του οργανωμένου εγκλήματος·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
καταγγέλλοντες που εργάζονται στον 
ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα και έχουν 
αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με 
παραβάσεις σε εργασιακό πλαίσιο, μεταξύ 
άλλων, τουλάχιστον στους εξής:

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
καταγγέλλοντες και διαμεσολαβητές στον 
ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα και έχουν 
αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με 
παραβάσεις, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 
στους εξής:

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 
του «εργαζομένου», κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ·

α) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 
του «εργαζομένου», κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης και των 
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, καθώς 
και πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του 
δημόσιου λειτουργού·

Τροπολογία 33
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πρόσωπα που διευκολύνουν την 
καταγγελία, όπως ενδιάμεσους ή 
δημοσιογράφους.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης σε καταγγέλλοντες των οποίων η 
εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη 
ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που 
πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση 
έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης σε καταγγέλλοντες των οποίων η 
εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη 
ξεκινήσει, σε περιπτώσεις που 
πληροφορίες σχετικά με μια παράβαση 
έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης και σε εργασιακές σχέσεις που 
έχουν καταγγελθεί.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 
22α, 22β και 22γ του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 31, του κανονισμού (ΕΥΡΑΤΟΜ) 
αριθ. 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης στους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, οι οποίοι παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με οιαδήποτε από 
τις παραβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «παραβάσεις»: πραγματικές ή 
δυνητικές παράνομες δραστηριότητες ή 
κατάχρηση δικαίου που σχετίζονται με 
ενωσιακές πράξεις και τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 και στο 
παράρτημα·

(1) «παραβάσεις»: πραγματικές ή 
δυνητικές παράνομες δραστηριότητες, 
παραλείψεις ή κατάχρηση δικαίου που 
σχετίζονται με ενωσιακές πράξεις κυρίως 
σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 1·

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή 
παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι 
οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, 
αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον 
σκοπό των εφαρμοστέων κανόνων·

(3) «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή 
παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι 
οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, 
αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον 
σκοπό των εφαρμοστέων κανόνων ή 
αποτελούν κίνδυνο για το δημόσιο 
συμφέρον·

Τροπολογία 39
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «πληροφορίες σχετικά με 
παραβάσεις»: αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με πραγματικές παραβάσεις καθώς 
και εύλογες υπόνοιες σχετικά με δυνητικές 
παραβάσεις που δεν έχουν ακόμη 
διαπραχθεί·

(4) «πληροφορίες σχετικά με 
παραβάσεις»: αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με πραγματικές παραβάσεις καθώς 
και υπόνοιες σχετικά με δυνητικές 
παραβάσεις που δεν έχουν ακόμη 
διαπραχθεί·

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) «καταγγελία»: η παροχή 
πληροφοριών που σχετίζονται με 
παράβαση η οποία έχει διαπραχθεί ή είναι 
πιθανόν να διαπραχθεί σε περίπτωση 
σοβαρής, άμεσης απειλής ή στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
πρόκλησης ανεπανόρθωτων βλαβών·

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «αποκάλυψη»: η δημοσιοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις, που 
αποκτήθηκαν στο εργασιακό πλαίσιο·

(8) «αποκάλυψη»: η δημοσιοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις·

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

πρόσωπο το οποίο αναφέρει ή αποκαλύπτει 
πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, ή το 
οποίο διατρέχει κίνδυνο αντιποίνων· αυτό 
περιλαμβάνει άτομα που δεν εμπίπτουν 
στην παραδοσιακή σχέση εργαζόμενου-
εργοδότη, όπως οι σύμβουλοι, οι 
συμβασιούχοι, οι 
ασκούμενοι/μαθητευόμενοι, οι 
εργαζόμενοι φοιτητές, οι εργαζόμενοι με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι πρώην 
εργαζόμενοι·

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) «αντίποινα»: οποιαδήποτε 
απειλούμενη ή πραγματική πράξη ή 
παράλειψη η οποία είναι αποτέλεσμα 
εσωτερικής, εξωτερικής καταγγελίας ή 
αποκάλυψης, και προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον 
καταγγέλλοντα, στον εικαζόμενο 
καταγγέλλοντα, ή τα μέλη της οικογένειάς 
του, συγγενείς και διαμεσολαβητές·

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «αρμόδια αρχή»: οποιαδήποτε 
εθνική αρχή είναι εξουσιοδοτημένη να 
παραλαμβάνει καταγγελίες σύμφωνα με το 
κεφάλαιο III και έχει οριστεί να ασκεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, ιδίως δε όσον αφορά τα 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών.

(14) «αρμόδια αρχή»: οποιαδήποτε 
νομικά υπεύθυνη αρχή της Ένωσης ή 
κράτους μέλους είναι εξουσιοδοτημένη να 
παραλαμβάνει καταγγελίες σύμφωνα με το 
κεφάλαιο III και έχει οριστεί να ασκεί τα 
καθήκοντα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, ιδίως δε όσον αφορά τα 
μέτρα παρακολούθησης των καταγγελιών.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εν λόγω δίαυλοι και διαδικασίες 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελιών από εργαζομένους της 
οντότητας. Μπορεί να παρέχουν τη 

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

υποβολής καταγγελιών από άλλα πρόσωπα 
που έρχονται σε επαφή με την οντότητα 
στο πλαίσιο των εργασιακών τους 
δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και 
δ), αλλά η χρήση εσωτερικών διαύλων 
καταγγελίας δεν είναι υποχρεωτική για τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και 
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οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) γραπτές καταγγελίες σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και/ή 
προφορική καταγγελία μέσω τηλεφωνικών 
γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της 
κλήσης· εάν έχει καταγραφεί η 
τηλεφωνική συνομιλία, απαιτείται η εκ 
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των προτέρων συναίνεση του 
καταγγέλλοντα·

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) συγκροτούν ανεξάρτητους και 
αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους 
καταγγελίας, οι οποίοι είναι ασφαλείς και 
ταυτόχρονα εξασφαλίζουν 
εμπιστευτικότητα, για την παραλαβή και 
τη διαχείριση των πληροφοριών που 
παρέχουν οι καταγγέλλοντες, επιτρέπουν 
την ανώνυμη υποβολή καταγγελιών και 
διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα 
του καταγγέλτη·

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) προωθούν ελεύθερες και 
ανεξάρτητες συμβουλές και νομική 
υποστήριξη για τους καταγγέλλοντες και 
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τους ενδιαμέσους.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαβιβάζουν τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην καταγγελία στα αρμόδια 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, κατά 
περίπτωση, για περαιτέρω διερεύνηση, 
όταν προβλέπεται από το εθνικό ή το 
ενωσιακό δίκαιο.

γ) διαβιβάζει τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην καταγγελία στα αρμόδια 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, ή 
άλλων κρατών μελών, κατά περίπτωση, 
για περαιτέρω διερεύνηση.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) συνεργάζονται πλήρως, με καλή 
πίστη και ταχύτητα με τα άλλα κράτη 
μέλη και αρχές της ΕΕ.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά 
δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει 
την καταγγελία στην αρμόδια αρχή και ότι 
ο καταγγέλλων ενημερώνεται σχετικά. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες 
αρχές που παραλαμβάνουν καταγγελίες 
για τις οποίες δεν έχουν αρμοδιότητα να 
έχουν θεσπίσει σαφείς διαδικασίες 
χειρισμού όλων των δημοσιοποιούμενων 
πληροφοριών με ασφάλεια, και 
εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προωθούν ελεύθερες και 
ανεξάρτητες συμβουλές και νομική 
υποστήριξη για τους καταγγέλλοντες και 
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τους ενδιαμέσους·

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωπική συνάντηση με 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής.

γ) προσωπική συνάντηση με 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής, με τη συνοδεία, εφόσον 
το επιθυμεί ο καταγγέλλων, 
συνδικαλιστικού εκπροσώπου ή του 
νομικού του εκπροσώπου, 
εξασφαλίζοντας την τήρηση της 
εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν μέλη του 
προσωπικού ειδικευμένα στον χειρισμό 
καταγγελιών. Τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού εκπαιδεύονται ειδικά για τον 
χειρισμό καταγγελιών.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να διαθέτουν επαρκή 
αριθμό αρμόδιων μελών του προσωπικού 
ειδικευμένων στον χειρισμό καταγγελιών. 
Τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού 
εκπαιδεύονται ειδικά για τον χειρισμό 
καταγγελιών.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διατήρηση επαφής με τον 
καταγγέλλοντα, με σκοπό την ενημέρωσή 
του για την πρόοδο και το αποτέλεσμα της 
έρευνας.

γ) διατήρηση εμπιστευτικής επαφής 
με τον καταγγέλλοντα, με σκοπό την 
ενημέρωσή του για την πρόοδο και το 
αποτέλεσμα της έρευνας.
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 67

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τα στοιχεία επικοινωνίας των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι καταγγέλλοντες δικαιούνται 
προστασία και τους αναγνωρίζεται η 
ιδιότητα του καταγγέλλοντος δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι 
πληροφορίες που ανέφεραν ήταν αληθείς 
κατά τον χρόνο της καταγγελίας και ότι 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, ανεξάρτητα από τον 
δίαυλο καταγγελίας που επέλεξαν. Η 
προστασία επεκτείνεται σε όσους 
υποβάλλουν ανακριβείς πληροφορίες 
υποπίπτοντας σε σφάλμα με καλή πίστη, 
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ενώ η προστασία των καταγγελλόντων 
πρέπει να ισχύει ενόσω αξιολογείται η 
ακρίβεια μιας αποκάλυψης.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα πρόσωπα τα οποία 
δημοσιοποιούν ανώνυμα πληροφορίες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και η ταυτότητα των 
οποίων αποκαλύφθηκε επίσης 
δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σαφή 
κριτήρια για τη χορήγηση των 
δικαιωμάτων και της προστασίας που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία σε 
καταγγέλλοντες από τη στιγμή της 
καταγγελίας.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

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

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

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

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

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

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα πρόσωπα που δημοσιοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας δικαιούνται προστασία 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας όταν:

διαγράφεται

α) έχουν υποβάλει καταγγελία πρώτα 
εσωτερικά και/ή εξωτερικά σύμφωνα με 
τα κεφάλαια II και III και την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αλλά 
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δεν αναλήφθηκε καμία δέουσα ενέργεια 
ως ανταπόκριση στην καταγγελία εντός 
του χρονικού διαστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο β) και στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχείο β)· ή

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

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) καταναγκασμό, εκφοβισμό, 
παρενόχληση ή περιθωριοποίηση·

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α

Πλαισίωση του καταγγέλλοντος ή των 
καταγγελλόντων από ανεξάρτητο τρίτο 

μέρος

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι ο καταγγέλλων ή το πρόσωπο που 
σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια 
καταγγελία ή δημόσια αποκάλυψη 
πλαισιώνονται στο διάβημά τους. Η εν 
λόγω πλαισίωση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του σεβασμού της 
εμπιστευτικότητας της ταυτότητας των 
προσώπων που αναφέρονται στην 
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παρούσα παράγραφο και μπορεί να 
συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

α) την παροχή αμερόληπτων, 
εμπιστευτικών και δωρεάν συμβουλών 
που αφορούν κυρίως το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, τα μέσα 
πραγματοποίησης καταγγελιών και την 
προστασία που παρέχεται στον 
καταγγέλλοντα, καθώς και τα 
δικαιώματα του ενδιαφερομένου·

β) την παροχή νομικών συμβουλών σε 
περίπτωση αντιδικίας·

γ) την παροχή ψυχολογικής στήριξης.

2. Η πλαισίωση αυτή μπορεί να 
παρέχεται από ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή 
άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν τους 
εργαζομένους ή από ειδικευμένο φορέα 
οριζόμενο από το κράτος μέλος εφόσον 
πληροί τα εξής κριτήρια:

α) έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με τη 
νομοθεσία κράτους μέλους·

β) έχει έννομο συμφέρον να μεριμνά για 
την τήρηση των διατάξεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία· και

γ) έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α

Υποχρέωση τήρησης της 
εμπιστευτικότητας ως προς την 
ταυτότητα του καταγγέλλοντος

1. Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος ή 
των καταγγελλόντων δεν μπορεί να 
αποκαλύπτεται χωρίς τη ρητή τους 
συναίνεση. Το εν λόγω καθήκον 
εμπιστευτικότητας αφορά επίσης τις 
πληροφορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση 
της ταυτότητας του καταγγέλλοντος.

2. Πρόσωπο που διαθέτει ή αποκτά 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 υποχρεούται να μην 
αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές.

3. Οι συνθήκες υπό τις οποίες, κατά 
παρέκκλιση από την παράγραφο 2, 
μπορούν να αποκαλυφθούν πληροφορίες 
σχετικές με την ταυτότητα του 
καταγγέλλοντος περιορίζονται στις 
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών 
αποτελεί αναγκαία και αναλογική 
υποχρέωση, η οποία επιβάλλεται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο 
ερευνών ή επακόλουθων δικαστικών 
διαδικασιών ή με στόχο να 
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προστατευθούν οι ελευθερίες τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης του συγκεκριμένου 
προσώπου και, σε κάθε περίπτωση, με 
την επιφύλαξη των κατάλληλων 
εγγυήσεων που προβλέπουν οι 
συγκεκριμένες νομοθεσίες. Σε τέτοιες
περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται 
κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για 
τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
ευημερίας του καταγγέλλοντος ή των 
καταγγελλόντων.

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, το πρόσωπο που έχει 
οριστεί να παραλάβει την καταγγελία 
ενημερώνει τον καταγγέλλοντα εγκαίρως 
πριν αυτός αποκαλύψει την ταυτότητά 
του και διαβουλεύεται μαζί του σχετικά 
με άλλες πιθανές εναλλακτικές λύσεις.

5. Οι δίαυλοι εσωτερικών και εξωτερικών 
καταγγελιών σχεδιάζονται κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα 
της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και 
να εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Τηρούνται 
πληροφορίες σχετικά με το ποιοι 
εργαζόμενοι είχαν πρόσβαση στις 
εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ώρας και της 
ημερομηνίας της εν λόγω πρόσβασης.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται σε άτομα που 
πραγματοποιούν κακόβουλες ή 
καταχρηστικές καταγγελίες ή 
αποκαλύψεις.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α

Υποχρέωση συνεργασίας

1. Οι αρχές των κρατών μελών που 
ενημερώνονται σχετικά με παραβάσεις 
του ενωσιακού δικαίου, όπως 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
υποχρεούνται να ενημερώνουν ταχέως τις 
λοιπές οικείες αρχές των κρατών μελών 
και/ή άλλα όργανα και οργανισμούς της 
ΕΕ και να συνεργάζονται με αυτές με 
έντιμο, αποτελεσματικό και ταχύ τρόπο.
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2. Οι αρχές των κρατών μελών που 
ενημερώνονται από τις αρχές άλλων 
κρατών μελών για πιθανές παραβάσεις 
του ενωσιακού δικαίου, όπως 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
απαιτείται να παράσχουν ουσιαστική 
απάντηση για τις δράσεις που 
αναλήφθηκαν σε σχέση με την εν λόγω 
ενημέρωση, καθώς και μια επίσημη 
ενημέρωση παραλαβής και ένα σημείο 
επαφής για περαιτέρω συνεργασία.

3. Οι αρχές των κρατών μελών είναι 
υποχρεωμένες να διαφυλάττουν τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
λαμβάνουν, ιδίως αναφορικά με την 
ταυτότητα και άλλες προσωπικές 
πληροφορίες των καταγγελλόντων.

4. Οι αρχές των κρατών μελών είναι 
υποχρεωμένες να παρέχουν εμπιστευτική 
πρόσβαση στις πληροφορίες που 
λαμβάνουν από καταγγέλλοντες και να 
διευκολύνουν τις αιτήσεις για 
συμπληρωματικές πληροφορίες με 
έγκαιρο τρόπο.

5. Οι αρχές των κρατών μελών είναι 
υποχρεωμένες να μοιράζονται όλες τις 
σχετικές πληροφορίες με άλλες αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών αναφορικά με 
παραβάσεις του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου σε διεθνείς υποθέσεις και να το 
πράττουν με έγκαιρο τρόπο.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17β

Απαγόρευση άρσης δικαιωμάτων και 
μέσων έννομης προστασίας

Απαγορεύεται η άρση ή ο περιορισμός 
των δικαιωμάτων και των μέσων έννομης 
προστασίας που παρέχονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας από συμφωνία, 



AD\1163252EL.docx 43/45 PE625.343v02-00

EL

πολιτική, μορφή ή όρο απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν συμφωνίας 
διαιτησίας πριν από διαφορά.
Οποιαδήποτε απόπειρα άρσης ή 
περιορισμού των εν λόγω δικαιωμάτων 
και μέσων έννομης προστασίας θεωρείται 
άκυρη και ανεφάρμοστη.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξετάζουν τη σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α

Ενημέρωση των παραρτημάτων

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