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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) plne víta tento návrh Komisie 
na ochranu oznamovateľov v celej EÚ, ako Parlament už dlhý čas požadoval, okrem iného v 
správe výboru PANA a v predchádzajúcej iniciatívnej správe výboru JURI, ku ktorej výbor 
ECON prispel.

Návrh vychádza aj z odvetvových opatrení na ochranu oznamovateľov, ktoré výbor ECON 
zaviedol v predchádzajúcich právnych predpisoch, ako je smernica o boji proti praniu 
špinavých peňazí (AMLD4-5) a nariadenie o zneužívaní trhu (MAR).

Cieľom pozmeňujúcich návrhov spravodajcu výboru ECON je:

• zlepšiť vymedzenie pojmu (článok 3);
• rozšíriť rozsah pôsobnosti práv pracovníkov (článok 1);
• zabezpečiť materiálnu podporu (článok 15);
• vypustiť odôvodnenie 21;
• zaviesť myšlienku, že oznamovateľ nemôže nahradiť prevádzkovú kapacitu služieb 

štátneho dohľadu;
• zaviesť jasný mechanizmus priznania statusu oznamovateľa z hľadiska právnej istoty;
• zaviesť možnosť anonymity;
• podporiť využívanie externých kanálov bez toho, aby prechádzali internými kanálmi.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Osoby, ktoré pracujú pre 
organizáciu alebo sú s ňou v styku 
v súvislosti so svojou pracovnou 
činnosťou, sú často prvé ktoré vedia 
o hrozbách alebo poškodení verejného 
záujmu, ktoré v danej súvislosti vzniká. 
Nahlásením takejto situácie zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri odhaľovaní porušení 
práva a pri predchádzaní takýmto 
porušeniam a pri zaručovaní blaha 
spoločnosti. Strach z odvetných opatrení 
však možných oznamovateľov často 
odrádza od nahlasovania svojich obáv 

(1) Osoby, ktoré pracujú pre 
organizáciu alebo sú s ňou v styku 
v súvislosti so svojou pracovnou 
činnosťou, sú často prvé, ktoré vedia 
o hrozbách alebo poškodení verejného 
záujmu, ktoré v danej súvislosti vzniká. 
Účelom tejto smernice je vytvoriť
atmosféru dôvery, ktorá umožní 
oznamovateľom nahlasovať pozorované 
alebo predpokladané porušenia práva, 
protiprávne konanie a ohrozenie 
verejného záujmu. Nahlásením takejto 
situácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
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alebo podozrení. odhaľovaní porušení práva a pri 
predchádzaní takýmto porušeniam a pri 
zaručovaní blaha spoločnosti. Strach 
z odvetných opatrení či právnych 
dôsledkov alebo nedostatok dôvery v 
užitočnosť nahlasovania však možných 
oznamovateľov často odrádza od 
nahlasovania svojich obáv alebo podozrení.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na úrovni Únie tvoria hlásenia od 
oznamovateľov jednu z východiskových 
zložiek presadzovania práva Únie: pre 
systémy presadzovania práva na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie 
predstavujú zdroj informácií vedúcich 
k účinnému odhaľovaniu, vyšetrovaniu 
a stíhaniu porušení práva Únie.

(2) Na úrovni Únie tvoria hlásenia od 
oznamovateľov jednu z východiskových 
zložiek presadzovania práva Únie: pre 
systémy presadzovania práva na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie 
predstavujú zdroj informácií často 
vedúcich k účinnému odhaľovaniu, 
vyšetrovaniu a stíhaniu porušení práva 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V určitých politických oblastiach 
môžu porušenia práva Únie spôsobiť 
vážne poškodenie verejného záujmu 
v zmysle vytvorenia významného rizika 
pre blaho spoločnosti. Pokiaľ sa 
v uvedených oblastiach zistilo 
nedostatočné presadzovanie práva 
a oznamovatelia sú vo výhodnom 
postavení na zverejnenie informácií
o porušeniach, je potrebné posilniť 
presadzovanie prostredníctvom zaistenia 
účinnej ochrany oznamovateľov pred 
odvetnými opatreniami a zavedenia
účinných kanálov nahlasovania.

(3) Porušenia práva Únie môžu
spôsobiť vážne poškodenie verejného 
záujmu v zmysle vytvorenia významného 
rizika pre blaho spoločnosti. Pokiaľ sa 
zistilo nedostatočné presadzovanie práva a
oznamovatelia sú vo výhodnom postavení 
na zverejnenie informácií o takých 
porušeniach, je potrebné posilniť 
presadzovanie prostredníctvom zaistenia 
účinnej ochrany oznamovateľov pred 
odvetnými opatreniami a zabezpečiť 
existenciu účinných kanálov nahlasovania.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Spoločné minimálne normy 
zaisťujúce efektívnu ochranu 
oznamovateľov by sa preto mali vzťahovať 
na tie akty a oblasti politiky, v ktorých i) je 
potrebné posilniť presadzovanie práva; ii) 
nedostatočné nahlasovanie oznamovateľmi 
je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim 
presadzovanie práva a iii) porušenia práva 
Únie môžu viesť k vážnemu poškodeniu 
verejného záujmu.

(5) Spoločné minimálne normy 
zaisťujúce efektívnu ochranu 
oznamovateľov by sa preto mali vzťahovať 
len na tie akty, oblasti politiky a členské 
štáty, v prípade ktorých existujú dôkazy, 
že i) je potrebné posilniť presadzovanie 
práva; ii) nedostatočné nahlasovanie 
oznamovateľmi je kľúčovým faktorom 
ovplyvňujúcim presadzovanie práva a iii) 
porušenia práva Únie môžu viesť 
k vážnemu poškodeniu verejného záujmu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Ochrana oznamovateľov je 
potrebná na zaistenie presadzovania práva 
Únie v oblasti verejného obstarávania. 
Popri potrebe predchádzať podvodom 
a korupcii a odhaľovať ich v kontexte 
plnenia rozpočtu EÚ vrátane verejného 
obstarávania je potrebné riešiť 
nedostatočné presadzovanie pravidiel 
verejného obstarávania vnútroštátnymi 
verejnými orgánmi a niektorými 
prevádzkovateľmi verejných služieb pri 
nákupe tovaru, prác a služieb. Porušenia 
takýchto pravidiel vedú k narušeniu 
hospodárskej súťaže, zvýšeniu nákladov na 
podnikanie, porušovaniu záujmov 
investorov a akcionárov a celkovo k nižšej 
atraktívnosti pre investície a vzniku 
nerovnakých podmienok pre všetky 
podniky v celej Európe, čo má vplyv na 
riadne fungovanie vnútorného trhu.

(6) Ochrana oznamovateľov je 
potrebná na zaistenie presadzovania práva 
Únie v oblasti verejného obstarávania. 
Popri potrebe predchádzať podvodom 
a korupcii a odhaľovať ich v kontexte 
plnenia rozpočtu EÚ vrátane verejného 
obstarávania je potrebné riešiť 
nedostatočné presadzovanie pravidiel 
verejného obstarávania vnútroštátnymi 
verejnými orgánmi a niektorými 
prevádzkovateľmi verejných služieb pri 
nákupe tovaru, prác a služieb. Porušenia 
takýchto pravidiel vedú k narušeniu 
hospodárskej súťaže, zvýšeniu nákladov na 
podnikanie, porušovaniu záujmov 
investorov a akcionárov a celkovo k nižšej 
atraktívnosti pre investície a vzniku 
nerovnakých podmienok pre všetky 
podniky v celej Európe, čo má vplyv na 
riadne fungovanie vnútorného trhu. 
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Pozornosť treba venovať aj ochrane osôb 
nahlasujúcich zneužívanie alebo 
pochybenia v súvislosti s rozpočtom EÚ a 
inštitúciami EÚ.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Režim ochrany osôb nahlasujúcich 
porušenia práva Únie nenahrádza 
potrebu posilniť prostriedky dohľadu 
každého členského štátu a ich verejných 
štruktúr, ktoré musia byť v rastúcej miere 
schopné bojovať proti daňovým 
podvodom a praniu špinavých peňazí, ani 
potrebu zúčastňovať sa na medzinárodnej 
spolupráci v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pridanú hodnotu ochrany 
oznamovateľov zákonodarca EÚ už uznal 
v oblasti finančných služieb. Po skončení 
finančnej krízy, pri ktorej sa odhalili 
závažné nedostatky pri presadzovaní 
príslušných pravidiel, boli zavedené 
opatrenia na ochranu oznamovateľov vo 
veľkom počte legislatívnych nástrojov 
v tejto oblasti34. V kontexte prudenciálneho 
rámca vzťahujúceho sa na úverové 
inštitúcie a investičné firmy sa konkrétne 
v smernici 2013/36/EÚ35 stanovuje 
ochrana oznamovateľov, ktorá sa rozširuje 
aj na nariadenie (EÚ) č. 575/2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti.

(7) Pridanú hodnotu odvetvovej 
ochrany oznamovateľov zákonodarca EÚ 
už uznal v oblasti finančných služieb. Po 
skončení finančnej krízy, pri ktorej sa 
odhalili závažné nedostatky pri 
presadzovaní príslušných pravidiel, boli 
zavedené opatrenia na ochranu 
oznamovateľov vo veľkom počte 
legislatívnych nástrojov v tejto oblasti34. 
V kontexte prudenciálneho rámca 
vzťahujúceho sa na úverové inštitúcie 
a investičné firmy sa konkrétne v smernici 
2013/36/EÚ35 stanovuje ochrana 
oznamovateľov, ktorá sa rozširuje aj na 
nariadenie (EÚ) č. 575/2013 
o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti. Viacero 
významných prípadov, do ktorých boli 
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zapletené európske finančné inštitúcie, 
však preukázalo, že ochrana 
oznamovateľov v rámci celej škály 
finančných inštitúcií zostáva naďalej 
nedostatočná a že strach oznamovateľov z 
odvetných opatrení zo strany 
zamestnávateľov a orgánov im stále bráni 
poskytovať informácie o porušeniach 
práva.

_________________ _________________

34 Oznámenie „Posilňovanie sankčných 
režimov v odvetví finančných služieb“ z 8. 
12. 2010.

34 Oznámenie „Posilňovanie sankčných 
režimov v odvetví finančných služieb“ z 8. 
12. 2010.

35 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

35 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Dôležitosť ochrany oznamovateľov 
z hľadiska predchádzania porušeniam 
pravidiel Únie o bezpečnosti dopravy, 
ktoré môžu viesť k ohrozeniu ľudských 
životov, a z hľadiska odrádzania od 
takýchto porušení už bola uznaná 
v odvetvových nástrojoch Únie týkajúcich 
sa bezpečnosti letectva38 a bezpečnosti 
námornej dopravy39, ktorými sa stanovujú 
prispôsobené opatrenia na ochranu 
oznamovateľov, ako aj konkrétne kanály 
nahlasovania. Medzi tieto prostriedky patrí 
aj ochrana pracovníkov nahlasujúcich 
vlastné chyby v dobrej viere pred 
odvetnými opatreniami (tzv. kultúra 
spravodlivosti). Treba doplniť existujúce 
prvky ochrany oznamovateľov v týchto 
dvoch odvetviach, ako aj zabezpečiť takú 

(9) Dôležitosť ochrany oznamovateľov 
z hľadiska predchádzania porušeniam 
pravidiel Únie o bezpečnosti dopravy, 
ktoré môžu viesť k ohrozeniu ľudských 
životov, a z hľadiska odrádzania od 
takýchto porušení už bola uznaná 
v odvetvových nástrojoch Únie týkajúcich 
sa bezpečnosti letectva38 a bezpečnosti 
námornej dopravy39, ktorými sa stanovujú 
prispôsobené opatrenia na ochranu 
oznamovateľov, ako aj konkrétne kanály 
nahlasovania. Medzi tieto prostriedky patrí 
aj ochrana pracovníkov nahlasujúcich 
vlastné chyby v dobrej viere pred 
odvetnými opatreniami (tzv. kultúra 
spravodlivosti). Treba doplniť existujúce 
prvky ochrany oznamovateľov v týchto 
dvoch odvetviach, ako aj zabezpečiť takú 
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ochranu, ktorou sa posilní presadzovanie 
noriem bezpečnosti v rámci iných druhov 
dopravy, konkrétne v cestnej a železničnej 
doprave.

ochranu, ktorou sa okamžite posilní 
presadzovanie noriem bezpečnosti v rámci 
iných druhov dopravy, konkrétne v cestnej 
a železničnej doprave.

_________________ _________________

38 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 
o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne 
nadväzujúcich opatreniach v civilnom 
letectve (Ú. v. EÚ L 122, s. 18).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 
o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne 
nadväzujúcich opatreniach v civilnom 
letectve (Ú. v. EÚ L 122, s. 18).

39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 
o určitých zodpovednostiach vlajkového 
štátu za plnenie Dohovoru o pracovných 
normách v námornej doprave a jeho 
presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329, s. 1), 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej 
prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, s. 57).

39 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 
o určitých zodpovednostiach vlajkového 
štátu za plnenie Dohovoru o pracovných 
normách v námornej doprave a jeho 
presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329, s. 1), 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej 
prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, s. 57).

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Zhromažďovanie dôkazov, 
odhaľovanie a riešenie trestných činov 
proti životnému prostrediu a protiprávneho 
konania v súvislosti s ochranou životného 
prostredia zostáva výzvou a musí sa 
posilniť, ako Komisia uznala vo svojom 
oznámení nazvanom „Opatrenia EÚ na 
zlepšenie environmentálneho súladu
a správy životného prostredia“ 
z 18. januára 201840. Hoci pravidlá 
ochrany oznamovateľov v súčasnosti 
existujú len v jednom odvetvovom nástroji 
na ochranu životného prostredia41, 
zavedenie takejto ochrany sa zdá 
nevyhnutné na zaistenie účinného 
presadzovania acquis Únie v oblasti 
životného prostredia, ktorého porušenie 
môže vážne poškodiť verejný záujem 
s možným účinkom presahovania cez 
hranice členských štátov. Platí to aj pre 

(10) Zhromažďovanie dôkazov, 
odhaľovanie a riešenie trestných činov 
proti životnému prostrediu a protiprávneho 
konania v súvislosti s ochranou životného 
prostredia zostáva, žiaľ, výzvou a musí sa 
posilniť, ako Komisia uznala vo svojom 
oznámení nazvanom „Opatrenia EÚ na 
zlepšenie environmentálneho súladu 
a správy životného prostredia“ 
z 18. januára 201840. Hoci pravidlá 
ochrany oznamovateľov v súčasnosti 
existujú len v jednom odvetvovom nástroji 
na ochranu životného prostredia41, 
zavedenie takejto ochrany sa zdá 
nevyhnutné na zaistenie účinného 
presadzovania acquis Únie v oblasti 
životného prostredia, ktorého porušenie 
môže vážne poškodiť verejný záujem 
s možným účinkom presahovania cez 
hranice členských štátov. Platí to aj pre 
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prípady, keď nebezpečné výrobky môžu 
spôsobiť poškodenie životného prostredia.

prípady, keď nebezpečné výrobky môžu 
spôsobiť poškodenie životného prostredia.

_________________ _________________

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

41 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 
o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu 
a ťažby ropy a zemného plynu na mori 
(Ú. v. EÚ L 178, s. 66).

41 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 
o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu 
a ťažby ropy a zemného plynu na mori 
(Ú. v. EÚ L 178, s. 66).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Ochrana súkromia a osobných 
údajov je ďalšou oblasťou, v ktorej 
oznamovatelia majú výhodné postavenie 
umožňujúce odhaľovanie porušení práva 
Únie, ktoré môžu vážne poškodiť verejný 
záujem. Podobné úvahy sa uplatňujú pri 
porušení smernice o bezpečnosti sietí 
a informačných systémov45, ktorou sa 
zavádza oznamovanie incidentov (vrátane 
tých, ktoré neporušujú ochranu osobných 
údajov) a bezpečnostné požiadavky pre 
subjekty, ktoré poskytujú základné služby 
v mnohých odvetviach (napr. v oblasti 
energetiky, zdravotníctva, dopravy, 
bankovníctva atď.), a pre poskytovateľov 
kľúčových digitálnych služieb (napr. 
služby cloud computingu). Nahlasovanie 
oznamovateľmi je v tejto oblasti 
mimoriadne cenné z pohľadu
predchádzania bezpečnostným incidentom, 
ktoré by mohli ovplyvniť kľúčové 
hospodárske a sociálne činnosti a široko 
používané digitálne služby. Pomáha 
zabezpečiť kontinuitu služieb, ktoré sú 
nevyhnutné pre fungovanie vnútorného 
trhu a blaho spoločnosti.

(14) Ochrana súkromia a osobných 
údajov je ďalšou oblasťou, v ktorej 
oznamovatelia majú výhodné postavenie 
umožňujúce odhaľovanie porušení práva 
Únie, ktoré môžu vážne poškodiť verejný 
záujem. Podobné úvahy sa uplatňujú pri 
porušení smernice o bezpečnosti sietí 
a informačných systémov45, ktorou sa 
zavádza oznamovanie incidentov (vrátane 
tých, ktoré neporušujú ochranu osobných 
údajov) a bezpečnostné požiadavky pre 
subjekty, ktoré poskytujú základné služby 
v mnohých odvetviach (napr. v oblasti 
energetiky, zdravotníctva, dopravy, 
bankovníctva atď.), a pre poskytovateľov 
kľúčových digitálnych služieb (napr. 
služby cloud computingu). Nahlasovanie 
oznamovateľmi je v tejto oblasti 
mimoriadne cenné v záujme predchádzania 
bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli 
ovplyvniť kľúčové hospodárske a sociálne 
činnosti a široko používané digitálne 
služby. Pomáha zabezpečiť kontinuitu 
služieb, ktoré sú nevyhnutné pre 
fungovanie vnútorného trhu a blaho 
spoločnosti.

_________________ _________________

45 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 

45 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 
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o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí 
a informačných systémov v Únii.

o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí 
a informačných systémov v Únii.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Niektoré akty Únie, najmä v oblasti 
finančných služieb, ako je nariadenie (EÚ) 
č. 596/2014 o zneužívaní trhu49

a vykonávacia smernica Komisie 
2015/2392 prijatá na základe uvedeného 
nariadenia50, už obsahujú podrobné 
pravidlá o ochrane oznamovateľov. Takéto 
existujúce právne predpisy Únie vrátane 
zoznamu uvedeného v časti II prílohy by 
mali byť doplnené touto smernicou, aby 
tieto nástroje boli plne zladené s jej 
minimálnymi normami a aby sa pritom 
zachovali všetky špecifiká, ktoré sa 
v uvedených nástrojoch stanovujú a ktoré 
sú prispôsobené príslušným odvetviam. To 
má osobitný význam najmä pri určovaní 
toho, ktoré právne subjekty v oblasti 
finančných služieb, predchádzania praniu 
špinavých peňazí a financovania terorizmu 
sú v súčasnosti povinné vytvoriť interné 
kanály nahlasovania.

(18) Niektoré akty Únie, najmä v oblasti 
finančných služieb, ako je nariadenie (EÚ) 
č. 596/2014 o zneužívaní trhu49

a vykonávacia smernica Komisie 
2015/2392 prijatá na základe uvedeného 
nariadenia50, už obsahujú podrobné 
pravidlá o ochrane oznamovateľov. Takéto 
existujúce právne predpisy Únie vrátane 
zoznamu uvedeného v časti II prílohy by 
mali byť doplnené touto smernicou, aby 
tieto nástroje boli plne zladené s jej 
minimálnymi normami a aby sa pritom 
zachovali všetky špecifiká, ktoré sa 
v uvedených nástrojoch stanovujú a ktoré 
sú prispôsobené príslušným odvetviam. To 
má osobitný význam najmä pri určovaní 
toho, ktoré právne subjekty v oblasti 
finančných služieb, predchádzania praniu 
špinavých peňazí, riadneho vykonávania 
smernice 2011/7/EÚ o oneskorených 
platbách, financovania terorizmu a 
počítačovej kriminality sú v súčasnosti 
povinné vytvoriť interné kanály 
nahlasovania. Keďže tieto prípady často 
zahŕňajú veľmi zložité medzinárodné 
podnikové a finančné štruktúry, ktoré 
pravdepodobne patria do pôsobnosti 
rôznych jurisdikcií, mali by sa prijať 
ustanovenia na vytvorenie jednotného 
kontaktného miesta pre oznamovateľov.

_________________ _________________

49 Ú. v. EÚ L 173, s. 1. 49 Ú. v. EÚ L 173, s. 1.

50 Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 
2015/2392 zo 17. decembra 2015 
o nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide 

50 Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 
2015/2392 zo 17. decembra 2015 
o nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide 
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o nahlasovanie skutočných alebo možných 
porušení daného nariadenia príslušným 
orgánom (Ú. v. EÚ L 332, s. 126).

o nahlasovanie skutočných alebo možných 
porušení daného nariadenia príslušným 
orgánom (Ú. v. EÚ L 332, s. 126).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vždy, keď sa prijme nový akt Únie, 
v prípade ktorého je ochrana 
oznamovateľov dôležitá a môže prispieť 
k účinnejšiemu presadzovaniu, malo by sa 
zvážiť, či sa má zmeniť príloha k súčasnej 
smernici s cieľom zahrnúť daný akt do 
rozsahu jej pôsobnosti.

(19) Vždy, keď sa prijme nový akt Únie, 
v prípade ktorého je ochrana 
oznamovateľov dôležitá a môže prispieť k
účinnejšiemu presadzovaniu, mala by sa 
zmeniť príloha k súčasnej smernici s
cieľom zahrnúť daný akt do rozsahu jej 
pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Touto smernicou by nemala byť 
dotknutá ochrana poskytovaná 
zamestnancom pri nahlasovaní porušení 
pracovného práva Únie. Najmä v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa 
v článku 11 rámcovej smernice 
89/391/EHS od členských štátov už 
vyžaduje, aby zabezpečili, že pracovníci 
alebo zástupcovia pracovníkov nebudú 
znevýhodnení z dôvodu svojich žiadostí 
alebo návrhov zamestnávateľom, aby 
prijali primerané opatrenia na zmiernenie 
ohrozenia pracovníkov a/alebo odstránenie 
zdrojov nebezpečenstva. Pracovníci a ich 
zástupcovia majú nárok informovať 
o problémoch príslušné vnútroštátne 
orgány, ak sa domnievajú, že prijaté 
opatrenia a prostriedky použité 
zamestnávateľom nepostačujú na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia.

(20) Touto smernicou by nemala byť 
dotknutá ochrana poskytovaná 
zamestnancom pri nahlasovaní porušení 
pracovného práva Únie. Najmä v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa 
v článku 11 rámcovej smernice 
89/391/EHS od členských štátov už 
vyžaduje, aby zabezpečili, že pracovníci 
alebo zástupcovia pracovníkov nebudú 
znevýhodnení z dôvodu svojich žiadostí 
alebo návrhov zamestnávateľom, aby 
prijali primerané opatrenia na zmiernenie 
ohrozenia pracovníkov a/alebo odstránenie 
zdrojov nebezpečenstva. Pracovníci a ich 
zástupcovia majú nárok informovať 
o problémoch príslušné vnútroštátne 
orgány alebo orgány Európskej únie, ak sa 
domnievajú, že prijaté opatrenia 
a prostriedky použité zamestnávateľom 
nepostačujú na zaistenie bezpečnosti 
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a ochrany zdravia.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Touto smernicou by nemala byť 
dotknutá ochrana národnej bezpečnosti 
a iné utajované skutočnosti, ktoré majú byť 
z bezpečnostných dôvodov chránené pred 
neoprávneným prístupom, ako to vyžaduje 
právo Únie alebo platné zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia príslušného 
členského štátu. Ustanovenia tejto 
smernice by predovšetkým nemali mať 
vplyv na povinnosti vyplývajúce 
z rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 
2015/444 z 13. marca 2015 
o bezpečnostných predpisoch na ochranu 
utajovaných skutočností EÚ alebo 
rozhodnutia Rady z 23. septembra 2013 
o bezpečnostných predpisoch na ochranu 
utajovaných skutočností EÚ.

(21) Touto smernicou by nemala byť 
dotknutá ochrana národnej bezpečnosti 
a iné utajované skutočnosti, ktoré majú byť 
z bezpečnostných dôvodov chránené pred 
neoprávneným prístupom, ako to vyžaduje 
právo Únie alebo platné zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia príslušného 
členského štátu. Ustanovenia tejto 
smernice by okrem toho nemali mať vplyv 
na povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia 
Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 
z 13. marca 2015 o bezpečnostných 
predpisoch na ochranu utajovaných 
skutočností EÚ alebo rozhodnutia Rady 
z 23. septembra 2013 o bezpečnostných 
predpisoch na ochranu utajovaných 
skutočností EÚ.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Po prvé, ochrana by sa mala 
uplatňovať na osoby, ktoré majú štatút 
„pracovníkov“ v zmysle článku 45 ZFEÚ 
v súlade s výkladom Súdneho dvora 
Európskej únie52, t. j. osoby, ktoré 
vykonávajú počas určitého časového 
obdobia v prospech inej osoby a pod jej 
vedením činnosti, za ktoré dostávajú 
odmenu. Ochrana by sa preto mala 
poskytovať aj pracovníkom 
s neštandardným pracovnoprávnym 
vzťahom vrátane pracovníkov na kratší 
pracovný čas a pracovníkov na dobu určitú, 

(26) Po prvé, ochrana by sa mala 
uplatňovať na osoby, ktoré majú štatút 
„pracovníkov“ v zmysle článku 45 ZFEÚ 
v súlade s výkladom Súdneho dvora 
Európskej únie52, t. j. osoby, ktoré 
vykonávajú počas určitého časového 
obdobia v prospech inej osoby a pod jej 
vedením činnosti, za ktoré dostávajú 
odmenu. Ochrana by sa preto mala 
poskytovať aj pracovníkom 
s neštandardným pracovnoprávnym 
vzťahom vrátane pracovníkov na kratší 
pracovný čas a pracovníkov na dobu určitú, 
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ako aj osôb s pracovnou zmluvou alebo 
pracovnoprávnym vzťahom s agentúrou 
dočasného zamestnávania, čo sú druhy 
vzťahov, pri ktorých sa často ťažko 
uplatňuje štandardná ochrana pred 
nespravodlivým zaobchádzaním.

ako aj osôb s pracovnou zmluvou alebo 
pracovnoprávnym vzťahom s agentúrou 
dočasného zamestnávania, čo sú druhy 
vzťahov, pri ktorých sa často ťažko 
uplatňuje štandardná ochrana pred 
nespravodlivým zaobchádzaním. 
Vzhľadom na správu organizácie 
Transparency International uverejnenú v 
lete 2018, ktorá zdôrazňuje, že je potrebné 
chrániť aj oznamovateľov v rámci 
inštitúcií EÚ, by sa ochrana mala rozšíriť 
aj na zamestnancov EÚ.

_________________ _________________

52 Rozsudok z 3. júla 1986, Lawrie-Blum, 
vec 66/85; rozsudok zo 14. októbra 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, vec C-
428/09; rozsudok z 9. júla 2015, Balkaya, 
vec C-229/14; rozsudok zo 4. decembra 
2014, FNV Kunsten, vec C-413/13; 
rozsudok zo 17. novembra 2016, 
Ruhrlandklinik, vec C-216/15.

52 Rozsudok z 3. júla 1986, Lawrie-Blum, 
vec 66/85; rozsudok zo 14. októbra 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, vec C-
428/09; rozsudok z 9. júla 2015, Balkaya, 
vec C-229/14; rozsudok zo 4. decembra 
2014, FNV Kunsten, vec C-413/13; 
rozsudok zo 17. novembra 2016, 
Ruhrlandklinik, vec C-216/15.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Účinná ochrana oznamovateľov 
znamená aj ochranu ďalších kategórií osôb, 
ktoré síce nie sú hospodársky závislé od 
svojich pracovných činností, ale môžu 
napriek tomu čeliť odvetným opatreniam 
z dôvodu odhalenia porušenia. Odvetné 
opatrenia voči dobrovoľníkom
a neplateným stážistom môžu mať formu 
ukončenia využívania ich služieb, 
negatívnych referencií pre budúce 
zamestnanie alebo iného poškodenia ich 
dobrého mena.

(28) Účinná ochrana oznamovateľov 
znamená aj ochranu ďalších kategórií osôb, 
ktoré síce nie sú hospodársky závislé od 
svojich pracovných činností, ale môžu 
napriek tomu čeliť odvetným opatreniam 
z dôvodu odhalenia porušenia. Odvetné 
opatrenia voči dobrovoľníkom 
a neplateným stážistom môžu mať formu 
ukončenia využívania ich služieb, 
negatívnych referencií pre budúce 
zamestnanie alebo iného poškodenia ich 
dobrého mena či kariérnych vyhliadok.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 30 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Ochrana by sa mala poskytnúť 
osobám pracujúcim v inštitúciách v rámci 
Únie, ale aj osobám pracujúcim v 
európskych subjektoch nachádzajúcich sa 
mimo územia Únie. Mala by sa vzťahovať 
aj na úradníkov, ďalších zamestnancov a 
stážistov pracujúcich v inštitúciách, 
agentúrach a orgánoch Únie.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Je úlohou členských štátov, aby 
určili orgány príslušné pre prijímanie 
hlásení o porušeniach patriacich do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a za prijímanie 
vhodných následných opatrení. Môžu to 
byť regulačné orgány alebo orgány 
dohľadu v dotknutých oblastiach, orgány 
presadzovania práva, protikorupčné orgány 
a ombudsmani. Orgány určené za príslušné 
orgány musia mať potrebné kapacity
a právomoci na posúdenie správnosti 
tvrdení uvedených v hlásení a na riešenie 
nahlásených porušení vrátane začatia 
vyšetrovania, stíhania alebo podania žaloby 
o vymáhanie finančných prostriedkov, 
alebo iných vhodných prostriedkov 
nápravy v súlade so svojím mandátom.

(34) Je úlohou členských štátov, aby 
určili orgány príslušné pre prijímanie 
hlásení o porušeniach patriacich do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice a za prijímanie 
vhodných následných opatrení, zabezpečili 
riadne vykonávanie a zaistili úplnú, 
lojálnu a rýchlu spoluprácu medzi 
príslušnými orgánmi v rámci samotného 
členského štátu, ako aj s príslušnými 
orgánmi v iných členských štátoch . Môžu 
to byť regulačné orgány alebo orgány 
dohľadu v dotknutých oblastiach, orgány 
presadzovania práva, protikorupčné orgány 
a ombudsmani. Orgány určené za príslušné 
orgány musia mať okrem potrebných 
kapacít a právomocí aj náležite 
kvalifikovaných pracovníkov na posúdenie 
správnosti tvrdení uvedených v hlásení 
a na riešenie nahlásených porušení vrátane 
začatia vyšetrovania, stíhania alebo 
podania žaloby o vymáhanie finančných 
prostriedkov, alebo iných vhodných 
prostriedkov nápravy v súlade so svojím 
mandátom.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice



AD\1163252SK.docx 15/41 PE625.343v02-00

SK

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) V záujme účinného odhaľovania 
porušení práva Únie a predchádzania 
takýmto porušeniam je dôležité, aby 
príslušné informácie urýchlene dostali tí, 
ktorí sú najbližšie k zdroju problému, ktorí 
majú k dispozícii najlepšie možnosti 
vykonať vyšetrovanie a ktorí majú 
právomoci na zaistenie nápravy, ak je to 
možné. Na tento účel je potrebné, aby 
právne subjekty v súkromnom a vo 
verejnom sektore zaviedli primerané 
interné postupy pre prijímanie hlásení 
a následných opatrení v nadväznosti na 
ne.

(37) V záujme účinného odhaľovania 
porušení práva Únie a predchádzania 
takýmto porušeniam je dôležité, aby 
príslušné informácie urýchlene dostali tí, 
ktorí sú najbližšie k zdroju problému, ktorí 
majú k dispozícii najlepšie možnosti 
vykonať vyšetrovanie a ktorí majú 
právomoci na zaistenie nápravy, ak je to 
možné. Na tento účel je potrebné, aby 
právne subjekty v súkromnom a vo 
verejnom sektore zaviedli primerané 
interné postupy pre prijímanie a analýzu 
hlásení a podnikanie nadväzujúcich 
krokov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Oslobodenie malých podnikov 
a mikropodnikov od povinnosti vytvoriť 
interné kanály nahlasovania by sa nemalo 
vzťahovať na súkromné podniky pôsobiace 
v oblasti finančných služieb. Takéto 
podniky by mali byť aj naďalej povinné 
vytvoriť interné kanály nahlasovania 
v súlade so súčasnými povinnosťami 
stanovenými v acquis Únie v oblasti 
finančných služieb.

(39) Oslobodenie malých podnikov 
a mikropodnikov od povinnosti vytvoriť 
interné kanály nahlasovania by sa nemalo 
vzťahovať na súkromné podniky pôsobiace 
v oblasti finančných služieb alebo úzko 
prepojené s touto oblasťou. Takéto 
podniky by mali byť aj naďalej povinné 
vytvoriť interné kanály nahlasovania 
v súlade so súčasnými povinnosťami 
stanovenými v acquis Únie v oblasti 
finančných služieb.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby boli všetky hlásenia o porušeniach 

(57) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby boli všetky hlásenia o porušeniach 
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primerane evidované, aby bolo možné 
každé hlásenie v rámci príslušného orgánu 
vyhľadať a aby sa informácie získané 
prostredníctvom hlásení mohli podľa 
potreby použiť ako dôkaz v rámci konaní 
na presadzovanie práva.

primerane evidované, aby bolo možné 
každé hlásenie v rámci príslušného orgánu 
vyhľadať a aby sa informácie získané 
prostredníctvom hlásení mohli podľa 
potreby použiť ako dôkaz v rámci konaní 
na presadzovanie práva a sprístupniť 
orgánom iných členských štátov alebo 
Európskej únie. Orgány, ktoré informácie 
poskytujú, i tie, ktoré ich prijímajú, 
naďalej nesú zodpovednosť za zaistenie 
plnej ochrany oznamovateľov a úplnej, 
lojálnej a rýchlej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Nahlasujúce osoby by spravidla 
mali najprv použiť interné kanály, ktoré 
majú k dispozícii, a podať hlásenie svojmu 
zamestnávateľovi. Môže sa však stať, že 
interné kanály neexistujú (v prípade 
subjektov, ktoré nie sú povinné zaviesť 
takéto kanály na základe tejto smernice 
alebo podľa platného vnútroštátneho práva) 
alebo ich používanie nie je povinné (čo 
môže byť prípad osôb, ktoré nie sú 
v pracovnoprávnom vzťahu), prípadne boli 
použité, ale riadne nefungujú (napríklad 
hlásenie nebolo posúdené dôkladne alebo 
v primeranom čase, alebo neboli prijaté 
žiadne opatrenia na riešenie porušenia 
práva aj napriek kladným výsledkom 
vyšetrovania).

(62) Nahlasujúce osoby by mali najprv 
použiť interné kanály, ktoré majú 
k dispozícii, a podať hlásenie svojmu 
zamestnávateľovi. Môže sa však stať, že 
interné kanály neexistujú (v prípade 
subjektov, ktoré nie sú povinné zaviesť 
takéto kanály na základe tejto smernice 
alebo podľa platného vnútroštátneho práva) 
alebo ich používanie nie je povinné (čo 
môže byť prípad osôb, ktoré nie sú 
v pracovnoprávnom vzťahu), prípadne boli 
použité, ale riadne nefungujú (napríklad 
hlásenie nebolo posúdené dôkladne alebo 
v primeranom čase, alebo neboli prijaté 
žiadne opatrenia na riešenie porušenia 
práva aj napriek kladným výsledkom 
vyšetrovania).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80) Touto smernicou sa zavádzajú 
minimálne normy a členské štáty by mali 

(80) Touto smernicou sa zavádzajú 
minimálne normy a členské štáty by mali 
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mať právomoc zaviesť alebo zachovať 
priaznivejšie ustanovenia pre nahlasujúcu 
osobu za predpokladu, že takéto 
ustanovenia nezasahujú do opatrení na 
ochranu dotknutých osôb.

mať právomoc zaviesť alebo zachovať 
priaznivejšie ustanovenia pre nahlasujúcu 
osobu za predpokladu, že takéto 
ustanovenia nezasahujú do opatrení na 
ochranu dotknutých osôb, a mali by sa 
k tomu nabádať.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(84) Cieľ tejto smernice, konkrétne 
posilniť presadzovanie v určitých 
oblastiach politiky a pri určitých aktoch, 
v prípade ktorých môže porušenie práva 
Únie vážne poškodiť verejný záujem, 
prostredníctvom účinnej ochrany 
oznamovateľov, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť, ak budú členské štáty konať 
samostatne alebo nekoordinovaným 
spôsobom, ale je možné ho lepšie 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení Únie 
stanovujúcich minimálne normy v oblasti 
harmonizácie ochrany oznamovateľov. 
Navyše len opatreniami Únie možno 
zabezpečiť súdržnosť a zosúladiť 
existujúce pravidlá Únie o ochrane 
oznamovateľov. Únia preto môže prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, 
ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica nepresahuje rámec toho, čo 
je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(84) Cieľ tejto smernice, konkrétne 
posilniť presadzovanie v určitých 
oblastiach politiky a pri určitých aktoch, v
prípade ktorých môže porušenie práva 
Únie poškodiť verejný záujem, 
prostredníctvom účinnej ochrany 
oznamovateľov, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť, ak budú členské štáty konať 
samostatne alebo nekoordinovaným 
spôsobom, ale je možné ho lepšie 
dosiahnuť prostredníctvom opatrení Únie 
stanovujúcich minimálne normy v oblasti 
harmonizácie ochrany oznamovateľov. 
Navyše len opatreniami Únie možno 
zabezpečiť súdržnosť a zosúladiť 
existujúce pravidlá Únie o ochrane 
oznamovateľov. Únia preto môže prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, 
ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica nepresahuje rámec toho, čo 
je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S cieľom posilniť presadzovanie 
právnych predpisov a politík Únie 

1. S cieľom posilniť presadzovanie 
právnych predpisov a politík Únie 
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v konkrétnych oblastiach sa v tejto 
smernici stanovujú spoločné minimálne 
normy na ochranu osôb nahlasujúcich tieto 
nezákonné činnosti alebo zneužitie práva:

v konkrétnych oblastiach sa v tejto 
smernici stanovujú spoločné minimálne 
normy na ochranu osôb nahlasujúcich 
nezákonné činnosti, zneužitie práva alebo 
ohrozenie verejného záujmu vrátane:

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) porušenia, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti aktov Únie stanovených 
v prílohe (časť I a časť II), pokiaľ ide 
o tieto oblasti:

a) porušenia, ktoré patria do rozsahu 
pôsobnosti aktov Únie, v týchto oblastiach:

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) finančné služby, predchádzanie 
praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu;

ii) finančné služby, predchádzanie 
daňovým únikom, podvodom a vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam, praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, 
počítačovému terorizmu a počítačovej 
kriminalite, korupcii a  organizovanej 
trestnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) porušenia článkov 101, 102, 106, 
107 a 108 ZFEÚ a porušenia, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady 
(ES) č. 1/2003 a nariadenia Rady (EÚ) 
2015/1589;

b) právo hospodárskej súťaže, najmä 
porušenia článkov 101, 102, 106, 107 a
108 ZFEÚ a porušenia, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) 
č. 1/2003 a nariadenia Rady (EÚ) 
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2015/1589;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) porušenia týkajúce sa vnútorného 
trhu, ako sa uvádza v článku 26 ods. 2 
ZFEÚ, pokiaľ ide o konania, ktoré 
porušujú pravidlá v oblasti dane z príjmov 
právnických osôb alebo dojednania, 
ktorých účelom je získať daňové 
zvýhodnenie, ktoré marí predmet alebo 
účel platného práva v oblasti dane 
z príjmov právnických osôb.

d) porušenia týkajúce sa vnútorného 
trhu, ako sa uvádza v článku 26 ods. 2 
ZFEÚ, najmä pokiaľ ide o konania, ktoré 
porušujú pravidlá v oblasti dane z príjmov 
právnických osôb, alebo dojednania, 
ktorých účelom je získať daňové 
zvýhodnenie, ktoré marí predmet alebo 
účel platného práva v oblasti dane z
príjmov právnických osôb.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa v aktoch Únie pre konkrétne 
odvetvia uvedených v časti 2 prílohy 
stanovujú osobitné pravidlá o nahlasovaní
porušení, uplatňujú sa uvedené pravidlá. 
Ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú na 
všetky záležitosti týkajúce sa ochrany 
nahlasujúcich osôb, ktoré nie sú 
regulované v uvedených aktoch Únie pre 
konkrétne odvetvia.

2. Ak sa v aktoch Únie pre konkrétne 
odvetvia uvedených v časti 2 prílohy 
stanovujú pravidlá vyššej ochrany v 
súvislosti s nahlasovaním porušení, 
uplatňujú sa uvedené pravidlá. Ustanovenia 
tejto smernice sa vzťahujú na všetky 
záležitosti týkajúce sa ochrany 
nahlasujúcich osôb, ktoré nie sú 
regulované v uvedených aktoch Únie pre 
konkrétne odvetvia.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 2– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na 
nahlasujúce osoby pracujúce

1. Táto smernica sa vzťahuje na 
nahlasujúce osoby a osoby uľahčujúce 
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v súkromnom alebo verejnom sektore, 
ktoré získali informácie o porušeniach 
v súvislosti s pracovnou činnosťou a ku 
ktorým patria prinajmenšom:

nahlasovanie v súkromnom alebo 
verejnom sektore, ktoré získali informácie 
o porušeniach a ku ktorým patria 
prinajmenšom:

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) osoby, ktoré majú postavenie 
pracovníka v zmysle článku 45 ZFEÚ, 
vrátane pracovníkov na kratší pracovný 
čas a pracovníkov na dobu určitú, ako aj 
osoby v postavení štátneho zamestnanca;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) osoby, ktoré uľahčujú 
nahlasovanie, ako sú sprostredkovatelia 
alebo novinári.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
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Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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, ktorých pracovný 
pomer sa ešte len má začať, ak boli 
informácie o porušení získané počas 
procesu náboru alebo iného rokovania pred 
uzavretím zmluvy, a na pracovnoprávne 
vzťahy, ktoré sa skončili.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Bez toho, aby boli dotknuté články 
22a, 22b a 22c nariadenia č. 31 (EHS), 11 
(ESAE), sa táto smernica vzťahuje aj na 
úradníkov a ostatných zamestnancov 
Európskej únie a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu, ktorí 
nahlasujú informácie o akýchkoľvek 
porušeniach uvedených v článku 1.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „porušenia“ sú skutočné alebo 
možné nezákonné činnosti alebo zneužitie 
práva týkajúce sa aktov Únie a oblastí
patriacich do rozsahu pôsobnosti 
uvedeného v článku 1 a v prílohe;

1. „porušenia“ sú skutočné alebo 
možné nezákonné činnosti, opomenutia
alebo zneužitie práva týkajúce sa aktov 
Únie v oblastiach patriacich do rozsahu 
pôsobnosti uvedeného v článku 1 a v
prílohe;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „zneužitie práva“ je konanie alebo 
opomenutie patriace do rozsahu pôsobnosti 
práva Únie, ktoré sa formálne nejaví ako 
nezákonné, ale marí predmet alebo účel 
sledovaný platnými pravidlami;

(3) „zneužitie práva“ je konanie alebo 
opomenutie patriace do rozsahu pôsobnosti 
práva Únie, ktoré sa formálne nejaví ako 
nezákonné, ale marí predmet alebo účel 
sledovaný platnými pravidlami, alebo 
predstavuje nebezpečenstvo pre verejný 
záujem;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „informácie o porušeniach“ sú 
dôkazy o skutočných porušeniach, ako aj 
odôvodnené podozrenia o možných 
porušeniach, ku ktorým ešte nedošlo;

(4) „informácie o porušeniach“ sú 
dôkazy o skutočných porušeniach, ako aj 
podozrenia o možných porušeniach, ku 
ktorým ešte nedošlo;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „hlásenie“ je poskytnutie informácií 
týkajúcich sa porušenia, ku ktorému došlo 
alebo ku ktorému pravdepodobne dôjde 
v organizácii, v ktorej nahlasujúca osoba 
pracuje alebo pracovala, alebo v inej 
organizácii, s ktorou je alebo bola 
v kontakte prostredníctvom svojej práce;

(5) „hlásenie“ je poskytnutie informácií 
týkajúcich sa porušenia, ku ktorému došlo 
alebo ku ktorému pravdepodobne dôjde 
v prípade závažného, bezprostredného 
ohrozenia alebo ak existuje riziko 
nezvratných škôd;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „zverejnenie informácií“ je verejné (8) „zverejnenie informácií“ je verejné 
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sprístupnenie informácií o porušeniach 
získaných v súvislosti s pracovnou 
činnosťou;

sprístupnenie informácií o porušeniach;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „nahlasujúca osoba“ je fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá nahlasuje 
alebo zverejňuje informácie o porušeniach 
získané v súvislosti so svojou pracovnou 
činnosťou;

(9) „nahlasujúca osoba“ je fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá nahlasuje 
alebo zverejňuje informácie o porušeniach 
alebo ktorej hrozí odveta; to zahŕňa 
jednotlivcov, ktorí sú mimo tradičných 
vzťahov medzi zamestnancom a 
zamestnávateľom, ako sú konzultanti, 
zmluvní dodávatelia, praktikanti, stážisti, 
dobrovoľníci, pracujúci študenti, dočasní 
pracovníci a bývalí zamestnanci;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „odvetné opatrenie“ je akékoľvek 
hroziace alebo skutočné konanie alebo 
opomenutie vyvolané interným alebo
externým nahlásením, ku ktorému 
dochádza v súvislosti s pracovnou 
činnosťou a ktoré nahlasujúcej osobe
spôsobuje alebo môže spôsobiť 
neopodstatnenú ujmu;

(12) „odvetné opatrenie“ je akékoľvek 
hroziace alebo skutočné konanie alebo 
opomenutie vyvolané interným 
nahlásením, externým nahlásením alebo 
zverejnením informácií, ktoré 
nahlasujúcej osobe, predpokladanej 
nahlasujúcej osobe alebo jej rodinným 
príslušníkom, príbuzným a osobám 
uľahčujúcim nahlasovanie spôsobuje 
alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) „následné opatrenia“ sú akékoľvek 
interné alebo externé opatrenia, ktoré 
prijme príjemca hlásenia na posúdenie 
správnosti tvrdení uvedených v hlásení 
a prípadne na vyriešenie nahláseného 
porušenia vrátane opatrení, ako je interné 
prešetrovanie, vyšetrovanie, trestné 
stíhanie, kroky na vymáhanie finančných 
prostriedkov a ukončenie;

(13) „následné opatrenia“ sú akékoľvek 
interné alebo externé opatrenia, ktoré 
prijme príjemca hlásenia na posúdenie 
správnosti tvrdení uvedených v hlásení a
prípadne na vyriešenie nahláseného 
porušenia vrátane opatrení, ako je interné 
prešetrovanie, vyšetrovanie, trestné 
stíhanie, kroky na vymáhanie finančných 
prostriedkov a ukončenie, ako aj 
akékoľvek iné vhodné nápravné alebo 
zmierňujúce opatrenia;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „príslušný orgán“ je vnútroštátny
orgán oprávnený prijímať hlásenia v súlade 
s kapitolou III a určený na vykonávanie 
povinností stanovených v tejto smernici, 
najmä pokiaľ ide o prijímanie následných 
opatrení v nadväznosti na hlásenia.

(14) „príslušný orgán“ je právne 
zodpovedný orgán Únie alebo členského 
štátu oprávnený prijímať hlásenia v súlade 
s kapitolou III a určený na vykonávanie 
povinností stanovených v tejto smernici, 
najmä pokiaľ ide o prijímanie následných 
opatrení v nadväznosti na hlásenia.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
právne subjekty v súkromnom a verejnom 
sektore vytvorili interné kanály a postupy 
pre nahlasovanie a pre následné opatrenia 
v nadväznosti na hlásenia, v prípade 
potreby po konzultácii so sociálnymi 
partnermi.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
právne subjekty v súkromnom a verejnom 
sektore vytvorili interné kanály a postupy 
pre nahlasovanie a pre následné opatrenia v
nadväznosti na hlásenia, a to po konzultácii 
so sociálnymi partnermi.

Pozmeňujúci návrh 47
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Takéto kanály a postupy umožňujú 
nahlasovanie zamestnancom subjektu. 
Môžu umožniť nahlasovanie aj iným 
osobám, ktoré sú v kontakte so subjektom 
v súvislosti so svojou pracovnou činnosťou 
podľa článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d), ale 
používanie kanálov interného nahlasovania 
nie je pre tieto kategórie osôb povinné.

2. Takéto kanály a postupy umožňujú 
nahlasovanie zamestnancom subjektu. 
Poskytujú možnosť nahlasovania aj iným 
osobám, ktoré sú v kontakte so subjektom 
v súvislosti so svojou pracovnou činnosťou 
podľa článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d), ale 
používanie kanálov interného nahlasovania 
nie je pre tieto kategórie osôb povinné.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

súkromné právne subjekty s ročným 
obchodným obratom alebo ročnou súvahou 
v celkovej výške 10 alebo viac miliónov 
EUR;

súkromné právne subjekty s ročným 
obchodným obratom či obratom skupiny, 
alebo ročnou súvahou v celkovej výške 10 
alebo viac miliónov EUR;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) súkromné právne subjekty 
akejkoľvek veľkosti pôsobiace v oblasti 
finančných služieb alebo vystavené 
možnosti prania špinavých peňazí alebo 
financovania terorizmu, ako sú upravené 
v aktoch Únie uvedených v prílohe.

c) súkromné právne subjekty 
akejkoľvek veľkosti pôsobiace v oblasti 
finančných služieb alebo vystavené 
možnosti prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu alebo počítačovej 
kriminality, ako sú upravené v aktoch Únie 
uvedených v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) inštitúcie, agentúry a orgány 
Európskej únie;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kanály pre prijímanie hlásení, ktoré 
sú navrhnuté, zriadené a prevádzkované 
spôsobom, ktorý zabezpečuje dôvernosť 
informácií o totožnosti nahlasujúcej osoby 
a zabraňuje prístupu neoprávnených 
zamestnancov;

a) kanály pre prijímanie hlásení, ktoré 
sú navrhnuté, zriadené a prevádzkované 
spôsobom, ktorý zabezpečuje potvrdenie 
o prijatí hlásenia, zaisťuje dôvernosť a 
anonymitu informácií o totožnosti 
nahlasujúcej osoby a zabraňuje prístupu 
neoprávnených zamestnancov;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) primeranú lehotu nepresahujúcu tri 
mesiace odo dňa podania hlásenia na 
poskytnutie spätnej väzby nahlasujúcej 
osobe o následných opatreniach prijatých 
v nadväznosti na hlásenie;

d) primeranú lehotu nepresahujúcu tri 
mesiace odo dňa podania hlásenia na 
poskytnutie podstatnej spätnej väzby 
nahlasujúcej osobe o následných 
opatreniach prijatých v nadväznosti na 
hlásenie;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) písomná správa v elektronickej 
alebo tlačenej podobe a/alebo telefonická 
ústna správa, či už zaznamenaná alebo 
nezaznamenaná;

a) písomná správa v elektronickej 
alebo tlačenej podobe a/alebo telefonická 
ústna správa, či už zaznamenaná alebo 
nezaznamenaná; v prípade, že sa 
telefonický rozhovor zaznamenáva, je 
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potrebný predchádzajúci súhlas 
nahlasujúcej osoby;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) fyzické stretnutia s osobou alebo 
oddelením určenými na prijímanie hlásení.

b) fyzické stretnutia s osobou alebo 
oddelením určenými na prijímanie hlásení, 
a to v sprievode zástupcu odborov alebo 
právneho zástupcu, ak o to nahlasujúca 
osoba požiada.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vytvorili nezávislé a autonómne 
kanály externého nahlasovania, ktoré sú 
bezpečné a zabezpečujú dôvernosť, na 
prijímanie a spracúvanie informácií od 
nahlasujúcej osoby;

a) vytvorili nezávislé a autonómne 
kanály externého nahlasovania, ktoré sú 
bezpečné a zabezpečujú dôvernosť, na 
prijímanie a spracúvanie informácií od 
nahlasujúcej osoby, umožnili anonymné 
nahlasovanie a chránili osobné údaje 
oznamovateľov;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) presadzovali bezplatné a nezávislé 
poradenstvo a právnu podporu pre 
nahlasujúce osoby a sprostredkovateľov;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
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Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytli nahlasujúcej osobe spätnú 
väzbu o následných opatreniach prijatých 
v nadväznosti na hlásenie v primeranej 
lehote, ktorá nepresiahne tri mesiace, resp. 
v riadne odôvodnených prípadoch šesť 
mesiacov;

b) potvrdili príjem hlásenia, poskytli
nahlasujúcej osobe spätnú väzbu o
následných opatreniach prijatých v
nadväznosti na hlásenie v primeranej 
lehote, ktorá nepresiahne dva mesiace, 
resp. v riadne odôvodnených prípadoch 
šesť mesiacov;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade potreby postúpili 
informácie z hlásenia príslušným orgánom, 
úradom alebo agentúram Únie na ďalšie 
vyšetrovanie, ak je to stanovené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch alebo 
právnych predpisoch Únie.

c) v prípade potreby postúpili 
informácie z hlásenia príslušným orgánom, 
úradom alebo agentúram Únie alebo iných 
členských štátov na ďalšie vyšetrovanie.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) plne, lojálne a promptne 
spolupracovali s inými členskými štátmi a 
orgánmi EÚ.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány prijali v nadväznosti na 

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány prijali v nadväznosti na 
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hlásenia nevyhnutné následné opatrenia 
a v primeranom rozsahu vyšetrili predmet 
hlásení. Príslušné orgány oznámia 
nahlasujúcej osobe konečný výsledok 
vyšetrovania.

hlásenia nevyhnutné následné opatrenia 
a v primeranom rozsahu vyšetrili predmet 
hlásení. Príslušné orgány oznámia 
nahlasujúcej osobe a všetkým iným 
príslušným členským štátom a príslušným 
orgánom, úradom a agentúram EÚ 
konečný výsledok vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
každý orgán, ktorý prijal hlásenie, ale ktorý 
nemá právomoc riešiť nahlásené porušenie, 
postúpil toto hlásenie príslušnému orgánu 
a aby o tom bola nahlasujúca osoba 
informovaná.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
každý orgán, ktorý prijal hlásenie, ale ktorý
nemá právomoc riešiť nahlásené porušenie, 
postúpil toto hlásenie príslušnému orgánu 
a aby o tom bola nahlasujúca osoba 
informovaná. Takisto zaistia, aby 
príslušné orgány prijímajúce hlásenia, na 
riešenie ktorých nemajú právomoc, mali 
jasné postupy na bezpečné spracúvanie 
všetkých zverejnených informácií pri 
zachovaní dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) presadzujú bezplatné a nezávislé 
poradenstvo a právnu podporu pre 
nahlasujúce osoby a sprostredkovateľov;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) fyzické stretnutie so c) fyzické stretnutie so 
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špecializovanými zamestnancami 
príslušného orgánu.

špecializovanými zamestnancami 
príslušného orgánu, a to v sprievode 
zástupcu odborov alebo právneho 
zástupcu, ak o to nahlasujúca osoba 
požiada, pričom sa zabezpečí dôvernosť a 
anonymita.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány mali zamestnancov 
špecializovaných na spracovanie hlásení. 
Špecializovaní zamestnanci absolvujú 
osobitnú odbornú prípravu na účely 
spracovania hlásení.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné orgány mali dostatočný počet 
kompetentných zamestnancov 
špecializovaných na spracovanie hlásení. 
Špecializovaní zamestnanci absolvujú 
osobitnú odbornú prípravu na účely 
spracovania hlásení.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) udržiavajú kontakt s nahlasujúcou 
osobou na účely informovania nahlasujúcej 
osoby o pokroku a výsledku vyšetrovania.

c) udržiavajú dôverný kontakt 
s nahlasujúcou osobou na účely 
informovania nahlasujúcej osoby 
o pokroku a výsledku vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) primeraná lehota, ktorá nepresahuje 
tri mesiace, resp. v riadne odôvodnených 
prípadoch šesť mesiacov, na poskytnutie 
spätnej väzby nahlasujúcej osobe 
o následných opatreniach prijatých 

b) primeraná lehota, ktorá nepresahuje 
tri mesiace, resp. v riadne odôvodnených 
prípadoch šesť mesiacov, na poskytnutie 
podstatnej spätnej väzby nahlasujúcej 
osobe o následných opatreniach prijatých 
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v nadväznosti na hlásenie a typ a obsah 
tejto spätnej väzby;

v nadväznosti na hlásenie a typ a obsah 
tejto spätnej väzby;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) kontaktné informácie organizácií 
občianskej spoločnosti, kde je možné 
bezplatne získať právne poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Nahlasujúca osoba má nárok na 
ochranu podľa tejto smernice za 
predpokladu, že má opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že nahlásené informácie boli 
v čase nahlasovania pravdivé a že tieto 
informácie patria do rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice.

1. Nahlasujúca osoba má nárok na 
ochranu a bude jej priznané postavenie 
nahlasujúcej osoby podľa tejto smernice 
za predpokladu, že má opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že nahlásené 
informácie boli v čase nahlasovania 
pravdivé a že tieto informácie patria do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a to bez 
ohľadu na zvolený kanál nahlasovania. 
Ochrana sa vzťahuje aj na tých, ktorí 
zverejnia nepresné informácie v dobrej 
viere, pričom ochrana nahlasujúcej osoby 
by mala byť zabezpečená počas 
posudzovania presnosti zverejnených 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Osoba, ktorá anonymne zverejnila 
informácie patriace do rozsahu 



PE625.343v02-00 32/41 AD\1163252SK.docx

SK

pôsobnosti tejto smernice a ktorej 
totožnosť bola odhalená, má takisto nárok 
na ochranu podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 13 - odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Členské štáty stanovia jasné 
kritériá na udeľovanie práv a ochrany 
podľa ustanovení tejto smernice 
nahlasujúcim osobám od momentu 
nahlásenia.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Externe nahlasujúca osoba má 
nárok na ochranu podľa tejto smernice, 
ak je splnená jedna z týchto podmienok:

vypúšťa sa

a) prvýkrát nahlásila informácie 
interne, ale v reakcii na hlásenie neboli 
v primeranej lehote uvedenej v článku 5 
prijaté vhodné opatrenia;

b) kanály interného nahlasovania 
neboli nahlasujúcej osobe k dispozícii 
alebo sa od nahlasujúcej osoby nemohlo 
odôvodnene očakávať, že bude 
informovaná o dostupnosti takýchto 
kanálov;

c) používanie kanálov interného 
nahlasovania nebolo pre nahlasujúcu 
osobu povinné v súlade s článkom 4 ods. 
2;

d) nemohlo sa od nej odôvodnene 
očakávať, že použije kanály interného 
nahlasovania vzhľadom na predmet 
hlásenia;
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e) mala opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že použitie kanálov 
interného nahlasovania by mohlo ohroziť 
účinnosť vyšetrovania zo strany 
príslušných orgánov;

f) bola oprávnená nahlásiť 
informácie priamo príslušnému orgánu 
prostredníctvom kanálov externého 
nahlasovania v zmysle práva Únie.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Osoba, ktorá zverejňuje 
informácie o porušeniach, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice, má 
nárok na ochranu podľa tejto smernice, 
ak:

vypúšťa sa

a) prvýkrát nahlásila informácie interne 
a/alebo externe v súlade s kapitolami II 
a III a odsekom 2 tohto článku, ale 
v nadväznosti na hlásenie neboli 
v primeranej lehote uvedenej v článku 6 
ods. 2 písm. b) a článku 9 ods. 1 písm. b) 
prijaté vhodné opatrenia; alebo

b) sa nemohlo opodstatnene očakávať, že 
použije kanály interného a/alebo 
externého nahlasovania z dôvodu 
bezprostredného alebo zjavného 
ohrozenia verejného záujmu alebo 
mimoriadnych okolností prípadu, alebo 
v prípade rizika nezvratných škôd.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) nátlaku, zastrašovania, obťažovania g) nátlaku, zastrašovania, obťažovania 
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alebo ostrakizácie na pracovisku; alebo ostrakizácie;

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a

Podpora nahlasujúcej osoby alebo osôb 
nezávislou treťou stranou

1. Členské štáty môžu zabezpečiť, aby 
nahlasujúca osoba alebo osoba, ktorá 
plánuje nahlásiť alebo zverejniť 
informácie, mala pri svojom konaní 
podporu. Táto podpora sa poskytuje 
s ohľadom na dôvernosť informácií 
o totožnosti osôb uvedených v tomto 
odseku a môže ju tvoriť najmä:

a) bezplatné, nezaujaté a dôverné 
poradenstvo, najmä pokiaľ ide o rozsah 
pôsobnosti tejto smernice, kanály 
nahlasovania a ochranu poskytovanú 
nahlasujúcej osobe, ako aj o práva 
dotknutej osoby;

b) právne poradenstvo v prípade súdneho 
sporu;

c) psychologická podpora;

2. Túto podporu môže zabezpečovať 
nezávislý správny orgán, odbory alebo iné 
organizácie zastupujúce pracovníkov 
alebo kvalifikovaný subjekt určený 
členským štátom, ak spĺňa tieto kritériá:

a) je riadne zriadený v súlade s právnymi 
predpismi členského štátu;

b) má oprávnený záujem zabezpečiť 
dodržiavanie ustanovení stanovených 
v tejto smernici; a

c) má neziskový charakter.
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Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Okrem poskytnutia právnej pomoci 
nahlasujúcim osobám v trestných 
a cezhraničných občianskych konaniach 
v súlade so smernicou (EÚ) 2016/1919 
a smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/52/ES63 a v súlade 
s vnútroštátnym právom môžu členské 
štáty stanoviť ďalšie opatrenia týkajúce sa 
právnej a finančnej pomoci a podpory pre 
nahlasujúce osoby v rámci súdnych konaní.

8. Okrem poskytnutia právnej pomoci 
nahlasujúcim osobám v trestných 
a cezhraničných občianskych konaniach 
v súlade so smernicou (EÚ) 2016/1919 
a smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/52/ES63 a v súlade 
s vnútroštátnym právom sa členské štáty
môžu rozhodnúť stanoviť ďalšie opatrenia 
týkajúce sa právnej a finančnej pomoci 
a podpory pre nahlasujúce osoby v rámci 
súdnych konaní, ako aj finančnej podpory 
v prípade dočasnej straty príjmu.

__________________ __________________

63 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 
o určitých aspektoch mediácie 
v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. 
EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3).

63 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 
o určitých aspektoch mediácie 
v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. 
EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a

Povinnosť zachovávať dôvernosť 
informácií o totožnosti nahlasujúcej osoby

1. Informácie o totožnosti nahlasujúcej 
osoby alebo osôb sa nesmú zverejniť bez 
ich výslovného súhlasu. Táto povinnosť 
zachovávať dôvernosť sa týka aj 
informácií, ktoré môžu slúžiť na 
identifikáciu nahlasujúcej osoby.

2. Osoba, ktorá disponuje informáciami 
uvedenými v odseku 1 alebo takéto 
informácie získa, je povinná ich 
nezverejňovať.
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3. Okolnosti, za ktorých možno odchylne 
od odseku 2 zverejniť informácie týkajúce 
sa totožnosti nahlasujúcej osoby, sa 
obmedzujú na výnimočné prípady, keď je 
zverejnenie týchto informácií 
nevyhnutnou a primeranou povinnosťou, 
ktorá sa vyžaduje podľa právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov v súvislosti 
s následnými vyšetrovaniami či súdnymi 
konaniami alebo v záujme ochrany slobôd 
iných vrátane práva na obhajobu 
dotknutej osoby, pričom sa na ňu 
v každom prípade vzťahujú primerané 
záruky podľa týchto právnych predpisov.
V takýchto prípadoch sa musia podniknúť 
náležité a účinné kroky na zaistenie 
bezpečnosti a dobrých podmienok pre 
nahlasujúcu osobu alebo osoby.

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 
osoba poverená prijatím hlásenia včas 
informuje nahlasujúcu osobu pred 
zverejnením informácií o jej totožnosti a 
prediskutuje s ňou prípadné ďalšie možné 
postupy.

5. Interné a externé kanály nahlasovania 
sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali 
zachovanie dôvernosti informácií o 
totožnosti nahlasujúcej osoby 
a zabraňovali prístupu neoprávnených 
osôb. Uchovávajú sa informácie o tom, 
ktorí zamestnanci dôverné informácie 
získali, vrátane času a dátumov ich 
prístupu.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) porušujú povinnosť zachovávať 
dôvernosť informácií o totožnosti 
nahlasujúcich osôb.

d) porušujú povinnosť zachovávať 
dôvernosť alebo anonymitu informácií 
o totožnosti nahlasujúcich osôb.
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Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) sa opakovane dopúšťajú 
porušenia nahláseného nahlasujúcou 
osobou po uzatvorení prípadu.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia účinné, 
primerané a odrádzajúce sankcie 
uplatniteľné na osoby, ktoré nahlasujú 
alebo zverejňujú informácie zlomyseľné 
alebo hanlivo vrátane opatrení na 
odškodnenie osôb, ktoré utrpeli škodu 
v dôsledku zlomyseľných alebo hanlivých 
hlásení alebo zverejnení informácií.

2. Členské štáty zabezpečia účinné, 
primerané a odrádzajúce sankcie 
uplatniteľné na osoby, ktoré nahlasujú 
alebo zverejňujú zlomyseľné alebo hanlivé 
informácie.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17a

Povinnosť spolupracovať

1. Orgány členských štátov, ktoré sú 
upovedomené o porušeniach práva Únie, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, majú 
povinnosť urýchlene informovať všetky 
ostatné relevantné orgány členských 
štátov a/alebo úrady a agentúry EÚ a 
lojálne, účinne a bezodkladne s nimi 
spolupracovať.

2. Orgány členských štátov, ktorým iné 
orgány členských štátov oznámia možné 
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porušenia práva Únie, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, sú povinné 
poskytnúť vecnú odpoveď, pokiaľ ide o 
opatrenia prijaté v súvislosti s uvedeným 
oznámením, ako aj oficiálne potvrdenie o 
prijatí a uviesť kontaktné miesto pre 
ďalšiu spoluprácu.

3. Orgány členských štátov sú povinné 
chrániť prijaté dôverné informácie, 
najmä pokiaľ ide o totožnosť a iné osobné 
údaje nahlasujúcich osôb.

4. Orgány členských štátov sú povinné 
poskytnúť dôverný prístup k informáciám 
získaným od nahlasujúcich osôb a 
uľahčiť včasné vybavovanie žiadostí o 
ďalšie informácie.

5. Orgány členských štátov sú v 
medzinárodných prípadoch povinné včas 
si vymieňať s inými príslušnými orgánmi 
členských štátov všetky relevantné 
informácie, pokiaľ ide o porušenia práva 
Únie alebo vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 17 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17b

Žiadne zrušenie práv a prostriedkov 
nápravy

Práva a prostriedky nápravy ustanovené 
podľa tejto smernice sa nesmú zrušiť ani 
obmedziť žiadnou dohodou, politikou, 
formou či podmienkou zamestnania 
vrátane rozhodcovskej zmluvy pred 
sporom. Každý pokus o zrušenie alebo 
obmedzenie týchto práv a prostriedkov 
nápravy sa považuje za neplatný a 
nevykonateľný.
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Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri transponovaní tejto smernice 
môžu členské štáty zvážiť zriadenie 
nezávislého orgánu na ochranu 
oznamovateľov.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22a

Aktualizácia príloh

Vždy, keď nový právny akt EÚ patrí do 
vecnej pôsobnosti uvedenej v článku 1 
ods. 1 písm. a) alebo článku 1 ods. 2, 
Komisia zodpovedajúcim spôsobom 
aktualizuje prílohy prostredníctvom 
delegovaného aktu.
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