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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wiele z niedawnych skandali związanych z naruszeniem prawa, w szczególności w dziedzinie 
finansów, ale również środowiska, zdrowia publicznego i poszanowania zwierząt, mogło 
zostać ujawnione dzięki sygnalistom na całym świecie. Sygnaliści często samodzielnie 
podejmowali decyzję o działaniu na własne ryzyko i na własną rękę, bez żadnej ochrony – nie 
we własnym interesie, lecz w interesie ogólnym. Tymczasem okazuje się, że w większości 
przypadków sygnalistom grozi się, nęka ich, zatrzymuje, stawia przed sądem, a nawet 
skazuje, w tym w Europie. 

Sytuacja ta wskazuje na niedostatki działania naszego państwa prawa. Należy w ambitny 
i odpowiedzialny sposób zająć się tymi niedostatkami i brakami przez ustanowienie 
skutecznych ram ochrony sygnalistów w całej Unii Europejskiej.

Potrzeba tej ochrony jest tym pilniejsza, że dyrektywa w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa 
ograniczyła możliwości działania sygnalistów, wypowiadania się przez nich i ich obrony, 
a ponadto osłabiła ich pozycję, podobnie jak pozycję dziennikarzy, wystawiając ich 
w większym stopniu na ewentualne sankcje.  

Swoboda informowania ma zasadnicze znaczenie dla demokracji. Wyższy poziom ochrony 
sygnalistów jest również krokiem w stronę wyższego poziomu demokracji. Taki był zamysł 
przedstawionych propozycji.

Tekst proponowany przez Komisję stanowi niezaprzeczalny krok naprzód, ponieważ 
wypełnia istniejącą lukę. Niemniej aby można było osiągnąć wspólny cel ochrony 
sygnalistów, warto wzmocnić ten tekst w szeregu aspektów.

Proponuję więc wprowadzenie ulepszeń do wniosku przez wzmocnienie praw i gwarancji 
przewidzianych we wdrażanych ramach ochrony:

Utworzenie europejskiego Urzędu Ochrony Sygnalistów  
Proponuję utworzenie europejskiego Urzędu Ochrony Sygnalistów. Urząd ten byłby 
bezpośrednio dostępny dla sygnalistów – obok innych proponowanych procedur 
wewnętrznego i zewnętrznego zgłaszania. 

Urząd Ochrony Sygnalistów ma być niezależnym organem, spełniać wymogi w zakresie 
bezstronności i poufności i być dostępny w całej Europie. Odpowiada za bezpośrednie 
odbieranie zgłoszeń, zapewnianie działań następczych w związku ze wszystkimi tymi 
zgłoszeniami przez prowadzenie dochodzeń oraz, w stosownych przypadkach, zgłaszanie do 
właściwych organów w celu przyjęcia odpowiednich środków (Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, OLAF, prokuratury krajowe lub Prokuratura Europejska itd.).
Podobnie jak organy krajowe, Urząd Ochrony Sygnalistów ma również obowiązek udzielania 
sygnalistom informacji, doradzania im oraz wspierania ich.

Równy dostęp do różnych kanałów zgłaszania  
Należy zagwarantować (potencjalnym) sygnalistom równy dostęp – nie ustanawiając przy 
tym porządku i hierarchii zgłoszeń ani specjalnych warunków innych niż bycie objętym 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy – do wszystkich kanałów zgłaszania 
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(wewnętrznych lub zewnętrznych, przez kanał krajowy lub europejski za pośrednictwem 
Urzędu Ochrony Sygnalistów).  

Prawo do zgłoszenia i do podania informacji do wiadomości publicznej  
Każda osoba utrzymująca relację zawodową (w szerokim znaczeniu tego pojęcia) z 
podmiotem publicznym lub prywatnym musi mieć prawo do zgłoszenia do właściwego 
organu informacji dotyczących naruszenia popełnionego przez ten podmiot, stwierdzonego 
lub podejrzewanego, obejmującego działania nielegalne lub działania legalne, lecz sprzeczne 
z interesem publicznym lub ogólnym. W każdym przypadku – niezależnie od tego, czy 
sygnalista skorzystał z prawa do zgłoszenia – musi on zawsze mieć prawo do podania 
informacji do wiadomości publicznej.

Bezwarunkowa ochrona sygnalistów  
Każda osoba, która skorzysta z jednego ze wspomnianych praw, powinna bezwarunkowo 
korzystać z ochrony przewidzianej niniejszą dyrektywą, czyli uznania jej statusu sygnalisty, 
ochrony przed odwetem podczas trwania i po zakończeniu procedury oraz dostępu do 
doradztwa i pomocy prawnej, jeśli tego sobie życzy. Ochrona ta musi mieć charakter 
bezwarunkowy i zostać utrzymana także w przypadku, gdy w ostateczności informacje okażą 
się niedokładne, przy czym można ją zakwestionować jedynie wówczas, gdy przedstawi się 
wystarczające dowody działania sygnalisty w złej wierze i jego złej woli.

Rozszerzenie przedmiotowego zakresu zastosowania
Nie należy ograniczać przedmiotowego zakresu stosowania dyrektywy. Całość prawa 
europejskiego i europejskiej polityki stanowi interes publiczny, który należy chronić.

Procedura zgłaszania gwarantująca prawa sygnalistów
Należy poprawić warunki i procedury wewnętrznego i zewnętrznego zgłaszania w celu 
zapewnienia maksymalnej ochrony sygnalistów przez cały czas trwania procedury.

Skuteczne sankcje i środki naprawcze
Państwa członkowskie i Komisja muszą zagwarantować stosowanie skutecznych sankcji 
i środków naprawczych w wyniku zgłoszenia i przeprowadzonych z należytą starannością 
dochodzeń, w stosownych przypadkach odwołując się do właściwych organów krajowych 
i europejskich.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie -1 (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając europejską 
konwencję praw człowieka, w 
szczególności jej art. 10,

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie -1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 11,

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Osoby pracujące dla danej 
organizacji lub utrzymujące z nią kontakt 
w związku ze swoją działalnością 
zawodową niejednokrotnie jako pierwsze 
dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach 
dla interesu publicznego, do jakich 
dochodzi w tym kontekście. Dzięki 
sygnalizowaniu nieprawidłowości 
odgrywają one kluczową rolę w procesie 
ujawniania przypadków naruszenia prawa 
i zapobiegania takim przypadkom oraz 
w procesie ochrony dobrobytu 
społecznego. Potencjalni sygnaliści często 
niechętnie zgłaszają jednak swoje 
zastrzeżenia lub podejrzenia z obawy przed 
odwetem.

(1) Osoby pracujące dla danej 
organizacji lub utrzymujące z nią kontakt 
w związku ze swoją działalnością 
zawodową niejednokrotnie jako pierwsze 
dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach 
dla interesu publicznego, do jakich 
dochodzi w tym kontekście. Dzięki 
sygnalizowaniu nieprawidłowości 
odgrywają one kluczową rolę w procesie 
ujawniania przypadków naruszenia prawa 
i zapobiegania takim przypadkom oraz 
w procesie ochrony dobrobytu 
społecznego. Potencjalni sygnaliści często 
niechętnie zgłaszają jednak swoje 
zastrzeżenia lub podejrzenia z obawy przed 
odwetem lub długotrwałymi procedurami 
administracyjnymi. Do zwiększenia takich 
obaw w znacznym stopniu przyczyniły się 
liczne niedawne przypadki działań 
odwetowych wobec sygnalistów. Celem 
niniejszej dyrektywy jest stworzenie 
klimatu zaufania, który pozwala 
sygnalistom zgłaszać zaobserwowane lub 
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podejrzewane przypadki naruszenia prawa 
oraz czyny lub działania zagrażające 
interesowi publicznemu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Na poziomie Unii zgłaszanie 
nieprawidłowości przez sygnalistów 
stanowi jeden z elementów oddolnego 
egzekwowania prawa Unii: zgłoszenia 
dotyczące nieprawidłowości dostarczają 
informacji na potrzeby krajowych 
i unijnych systemów egzekwowania 
przepisów, zapewniając możliwość 
skutecznego wykrywania przypadków 
naruszenia prawa Unii, prowadzenia 
dochodzeń w sprawie tych naruszeń oraz 
ścigania ich sprawców.

(2) Na poziomie Unii zgłaszanie i 
ujawnianie nieprawidłowości przez 
sygnalistów stanowi jeden z elementów 
oddolnego egzekwowania prawa Unii: 
zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości 
dostarczają informacji na potrzeby 
krajowych i unijnych systemów 
egzekwowania przepisów, zapewniając 
możliwość skutecznego wykrywania 
przypadków naruszenia prawa Unii, 
prowadzenia dochodzeń w sprawie tych 
naruszeń oraz ścigania ich sprawców.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W niektórych obszarach polityki 
przypadki naruszenia prawa Unii mogą 
poważnie zaszkodzić interesowi 
publicznemu, ponieważ mogą narazić 
dobrobyt społeczny na poważne ryzyko. 
Skoro w kwestii egzekwowania przepisów 
w tych obszarach stwierdzono braki, 
a sygnaliści są najlepiej usytuowani do 
tego, by ujawnić przypadki naruszenia 
prawa, należy usprawnić proces 
egzekwowania przepisów, zapewniając 
sygnalistom ochronę przed odwetem
i ustanawiając skuteczne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości.

(3) W niektórych obszarach polityki 
przypadki naruszenia prawa Unii mogą 
poważnie zaszkodzić interesowi 
publicznemu, ponieważ mogą narazić 
dobrobyt społeczny na poważne ryzyko. 
Skoro w kwestii egzekwowania przepisów 
w tych obszarach stwierdzono braki, a
sygnaliści są najlepiej usytuowani do tego, 
by ujawnić przypadki naruszenia prawa, 
należy usprawnić proces egzekwowania 
przepisów, zapewniając sygnalistom 
ochronę przed odwetem, a także 
zagwarantować skuteczne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Tym samym wspólne normy 
minimalne zapewniające sygnalistom 
skuteczną ochronę powinny obowiązywać
w odniesieniu do tych działań i tych
obszarów polityki, w przypadku których (i) 
zachodzi konieczność poprawy 
egzekwowania prawa; (ii)niski poziom 
zgłaszania wśród sygnalistów stanowi 
kluczowy czynnik wywierający wpływ na 
egzekwowanie prawa, a (iii) naruszenia 
przepisów prawa Unii poważnie szkodzą
interesowi publicznemu.

(5) Tym samym wspólne normy 
minimalne zapewniające sygnalistom 
skuteczną i bezwarunkową ochronę 
powinny obowiązywać w odniesieniu do 
wszystkich działań i obszarów polityki
Unii, które z uwagi na swój charakter 
służą interesowi publicznemu lub 
ogólnemu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zapewnienie sygnalistom ochrony 
jest konieczne do usprawnienia 
egzekwowania prawa Unii w dziedzinie 
zamówień publicznych. Poza 
koniecznością przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym i przypadkom 
korupcji oraz wykrywania nadużyć 
finansowych i przypadków korupcji
w kontekście wdrażania budżetu UE, 
w tym w obszarze zamówień publicznych,
należy również rozwiązać problem 
niewystarczająco skutecznego 
egzekwowania przepisów w dziedzinie 
zamówień publicznych przez organy 
publiczne i niektóre podmioty świadczące 
usługi użyteczności publicznej przy 
dokonywaniu zakupu towarów i usług oraz 
zlecaniu wykonania prac. Przypadki 
naruszenia takich przepisów prowadzą do 
zakłóceń konkurencji, zwiększają koszty 
prowadzenia działalności, szkodzą 

(6) Zapewnienie sygnalistom ochrony 
jest konieczne do usprawnienia 
egzekwowania prawa Unii, w
szczególności w dziedzinie poszanowania 
praw człowieka, zamówień publicznych, 
bezpieczeństwa produktów, 
bezpieczeństwa transportu, przepisów 
ochrony środowiska, biocydów, zdrowia 
publicznego, zagrożeń sanitarnych i 
ochrony konsumentów, bezpieczeństwa 
środków spożywczych i pasz dla zwierząt, 
zdrowia, ochrony i dobrostanu zwierząt, 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed 
promieniowaniem radioaktywnym, 
prywatności i danych osobowych, 
wolności prasy, prawa konkurencji, służb 
finansowych i skarbowych, ochrony 
danych wrażliwych, oraz do
przeciwdziałania nadużyciom finansowym,
przypadkom korupcji, unikaniu 
opodatkowania i innej nielegalnej 
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interesom inwestorów i udziałowców lub 
akcjonariuszy oraz, ogólnie rzecz biorąc, 
zmniejszają atrakcyjność inwestycyjną 
i przyczyniają się do powstawania 
nierównych szans dla przedsiębiorstw 
w Europie, co wpływa na skuteczność 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

działalności oraz wykrywania i zwalczania 
wszystkich wymienionych działań w
kontekście wdrażania budżetu UE, w tym 
w obszarze zamówień publicznych. Należy 
również rozwiązać problem 
niewystarczająco skutecznego 
egzekwowania przepisów w dziedzinie 
zamówień publicznych przez organy 
publiczne i niektóre podmioty świadczące 
usługi użyteczności publicznej przy 
dokonywaniu zakupu towarów i usług oraz 
zlecaniu wykonania prac. Przypadki 
naruszenia takich przepisów prowadzą do 
zakłóceń konkurencji, zwiększają koszty 
prowadzenia działalności, szkodzą 
interesom inwestorów i udziałowców lub 
akcjonariuszy oraz, ogólnie rzecz biorąc, 
zmniejszają atrakcyjność inwestycyjną 
i przyczyniają się do powstawania 
nierównych szans dla przedsiębiorstw 
w Europie, co wpływa na skuteczność 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Znaczenie ochrony sygnalistów dla 
przeciwdziałania przypadkom naruszania 
przepisów Unii w zakresie bezpieczeństwa 
transportu, które stwarzają zagrożenie dla 
życia ludzkiego, i zniechęcania do 
naruszania tych przepisów zostało już 
potwierdzone w sektorowych unijnych 
aktach prawnych dotyczących 
bezpieczeństwa 38 i bezpieczeństwa 
transportu 39, w których ustanowiono 
środki ochrony sygnalistów dostosowane 
do ich potrzeb, jak również konkretne 
kanały zgłaszania nieprawidłowości. We 
wspomnianych aktach prawnych 
przewidziano również środki chroniące 
przed odwetem pracowników 
zgłaszających swoje własne nieumyślne 
pomyłki (tzw. zasada „just culture”). 

(9) Znaczenie ochrony sygnalistów dla 
przeciwdziałania przypadkom naruszania 
przepisów Unii w zakresie bezpieczeństwa 
transportu, które stwarzają zagrożenie dla 
życia ludzkiego, i zniechęcania do 
naruszania tych przepisów zostało już 
potwierdzone w sektorowych unijnych 
aktach prawnych dotyczących 
bezpieczeństwa 38 i bezpieczeństwa 
transportu 39, w których ustanowiono 
środki ochrony sygnalistów dostosowane 
do ich potrzeb, jak również konkretne 
kanały zgłaszania nieprawidłowości. We 
wspomnianych aktach prawnych 
przewidziano również środki chroniące 
przed odwetem pracowników 
zgłaszających swoje własne nieumyślne 
pomyłki (tzw. zasada „just culture”). 
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Należy uzupełnić elementy systemu 
ochrony sygnalistów istniejące już w tych 
dwóch sektorach, a także zapewnić taki 
poziom ochrony, by można było usprawnić 
egzekwowanie norm bezpieczeństwa 
obowiązujących w odniesieniu do innych 
rodzajów transportu, mianowicie 
transportu drogowego i kolejowego.

Należy uzupełnić elementy systemu 
ochrony sygnalistów istniejące już w tych 
dwóch sektorach, a także zapewnić taki 
poziom ochrony, by można było usprawnić 
egzekwowanie norm bezpieczeństwa 
obowiązujących w odniesieniu do innych 
rodzajów transportu, mianowicie 
transportu specjalnego, wodnego 
śródlądowego, drogowego i kolejowego.

_________________ _________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie 
cywilnym oraz podejmowanych w związku 
z nimi działań następczych (Dz.U. L 122, 
s. 18).

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 
z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie 
cywilnym oraz podejmowanych w związku 
z nimi działań następczych (Dz.U. L 122, 
s. 18).

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 
2013 r. dotycząca pewnych obowiązków 
państwa bandery w zakresie zgodności 
z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. 
oraz jej egzekwowania (Dz.U. L 329, s. 1), 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie kontroli 
przeprowadzanej przez państwo portu 
(Dz.U. L 131, s. 57).

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 
2013 r. dotycząca pewnych obowiązków 
państwa bandery w zakresie zgodności 
z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. 
oraz jej egzekwowania (Dz.U. L 329, s. 1), 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie kontroli 
przeprowadzanej przez państwo portu 
(Dz.U. L 131, s. 57).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Gromadzenie dowodów 
dotyczących przestępstw przeciwko 
środowisku i przypadków podejmowania 
bezprawnych działań przeciwko ochronie 
środowiska, wykrywanie takich 
przestępstw i przypadków oraz ich 
zwalczanie stanowi wyzwanie, dlatego też 
działania prowadzone w tym obszarze 
muszą zostać wzmocnione, na co Komisja 
zwróciła uwagę w swoim komunikacie 

(10) Gromadzenie dowodów 
dotyczących przestępstw przeciwko 
środowisku i przypadków podejmowania 
bezprawnych działań, zaniechań lub 
potencjalnych naruszeń przeciwko 
ochronie środowiska, wykrywanie takich 
przestępstw i przypadków oraz ich 
zwalczanie stanowi poważne wyzwanie, 
dlatego też działania prowadzone w tym 
obszarze muszą zostać wzmocnione, na co 
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z dnia 18 stycznia 2018 r. pt. „Działania 
UE na rzecz poprawy przestrzegania prawa 
ochrony środowiska i zarządzania 
środowiskiem”40. Mimo że jak dotąd 
przepisy zapewniające sygnalistom 
ochronę przyjęto w tylko jednym 
sektorowym akcie prawnym dotyczącym 
ochrony środowiska41, wprowadzenie 
takiej ochrony wydaje się konieczne do 
zapewnienia skutecznego egzekwowania 
dorobku prawnego Unii w zakresie 
ochrony środowiska, którego naruszanie 
może poważnie zaszkodzić interesowi 
publicznemu i potencjalnie wywołać skutki 
uboczne, których zakres będzie wykraczał 
poza granice państw. Ma to również 
znaczenie w przypadkach, w których 
niebezpieczne produkty mogą potencjalnie 
wywrzeć szkodliwy wpływ na środowisko.

Komisja zwróciła uwagę w swoim 
komunikacie z dnia 18 stycznia 2018 r. pt. 
„Działania UE na rzecz poprawy 
przestrzegania prawa ochrony środowiska 
i zarządzania środowiskiem”40. Mimo że 
jak dotąd przepisy zapewniające 
sygnalistom ochronę przyjęto w tylko 
jednym sektorowym akcie prawnym 
dotyczącym ochrony środowiska41, 
wprowadzenie takiej ochrony jest
konieczne do zapewnienia skutecznego 
egzekwowania dorobku prawnego Unii 
w zakresie ochrony środowiska, którego 
naruszanie może poważnie zaszkodzić 
interesowi publicznemu i środowisku 
oraz potencjalnie wywołać skutki uboczne, 
których zakres będzie wykraczał poza 
granice państw. Ma to również znaczenie 
w przypadkach, w których niebezpieczne 
produkty mogą potencjalnie wywrzeć 
szkodliwy wpływ na środowisko.

__________________ __________________

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

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich (Dz.U. L 178, s. 66).

41 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
działalności związanej ze złożami ropy 
naftowej i gazu ziemnego na obszarach 
morskich (Dz.U. L 178, s. 66).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Podobne względy przemawiają za 
wprowadzeniem mechanizmu ochrony 
sygnalistów, który będzie opierał się na 
istniejących przepisach i pozwoli 
zapobiegać przypadkom naruszania 
przepisów UE w obszarze łańcucha 
żywnościowego, a w szczególności 
w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa 
żywności i pasz oraz zdrowia i dobrostanu 

(11) Podobne względy przemawiają za 
wprowadzeniem mechanizmu ochrony 
sygnalistów, który będzie opierał się na 
istniejących przepisach i pozwoli 
zapobiegać przypadkom naruszania 
przepisów UE w obszarze łańcucha 
żywnościowego, a w szczególności w
kwestiach dotyczących bezpieczeństwa 
żywności i pasz oraz zdrowia, ochrony i
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zwierząt. Poszczególne przepisy unijne 
opracowane w celu uregulowania sytuacji 
w tych obszarach są ze sobą ściśle 
powiązane. W rozporządzeniu (WE) 
nr 178/200242 ustanowiono ogólne zasady 
i wymagania, na których opierają się 
wszystkie unijne i krajowe środki 
dotyczące żywności i pasz, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
bezpieczeństwa żywności, aby zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego 
i interesów konsumentów w kwestiach 
związanych z żywnością oraz aby 
zagwarantować sprawne funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Wspomniane 
rozporządzenie stanowi m.in., że podmioty 
prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze 
i paszowe nie mogą zniechęcać swoich 
pracowników ani innych osób do 
współpracy z właściwymi organami, jeżeli 
taka współpraca mogłaby przyczynić się do 
zapobieżenia ryzyku związanemu 
z żywnością, zmniejszenia tego ryzyka lub 
jego wyeliminowania. Prawodawca Unii 
przyjął podobne podejście w dziedzinie 
„prawa o zdrowiu zwierząt”, co znalazło 
odzwierciedlenie w przepisach 
rozporządzenia (UE) 2016/429 
ustanawiającego przepisy dotyczące 
zapobiegania chorobom zwierząt 
przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi43.

dobrostanu zwierząt. Poszczególne 
przepisy unijne opracowane w celu 
uregulowania sytuacji w tych obszarach są 
ze sobą ściśle powiązane. 
W rozporządzeniu (WE) nr 178/200242

ustanowiono ogólne zasady i wymagania, 
na których opierają się wszystkie unijne 
i krajowe środki dotyczące żywności 
i pasz, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki bezpieczeństwa żywności, 
aby zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego i interesów 
konsumentów w kwestiach związanych 
z żywnością oraz aby zagwarantować 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Wspomniane 
rozporządzenie stanowi m.in., że podmioty 
prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze 
i paszowe nie mogą zniechęcać swoich 
pracowników ani innych osób do 
współpracy z właściwymi organami, jeżeli 
taka współpraca mogłaby przyczynić się do 
zapobieżenia ryzyku związanemu 
z żywnością, zmniejszenia tego ryzyka lub 
jego wyeliminowania. Prawodawca Unii 
przyjął podobne podejście w dziedzinie 
„prawa o zdrowiu zwierząt”, co znalazło 
odzwierciedlenie w przepisach 
rozporządzenia (UE) 2016/429 
ustanawiającego przepisy dotyczące 
zapobiegania chorobom zwierząt 
przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi43. 
Dyrektywa Rady 98/58/WE43a i dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/63/UE43b oraz rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1/200543c i (WE) nr 1099/200943d

ustanawiają zasady dotyczące ochrony i 
dobrostanu zwierząt podczas hodowli, 
transportu, w momencie uśmiercania oraz 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych. 

__________________ __________________

42 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

42 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
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ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31, s. 
1).

ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31, s. 
1).

43 Dz.U. L 84, s. 1. 43 Dz.U. L 84, s. 1.

43a Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 
lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt 
hodowlanych (Dz.U. L 221 z 8.8.1998, s. 
23).

43b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 
2010 r. w sprawie ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych 
(Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 33).

43c Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 
ochrony zwierząt podczas transportu i 
związanych z tym działań oraz 
zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 
93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 
1255/97 (Dz.U. L 003 z 5.1.2005, s. 1).

43d Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w 
sprawie ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania (Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 
1).

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ochrona prywatności i danych 
osobowych to kolejny obszar, w którym 
sygnaliści są najlepiej usytuowani do tego, 
aby ujawniać przypadki naruszenia prawa 
Unii mogące poważnie zaszkodzić 
interesowi publicznemu. Podobnie jest 
w przypadku naruszeń przepisów 
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci 
i informacji45, w której wprowadzono 
wymóg zgłaszania incydentów 
(uwzględniając incydenty niewiążące się 
z naruszeniem danych osobowych), a także 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla 

(14) Ochrona prywatności i danych 
osobowych to kolejny obszar, w którym 
sygnaliści są najlepiej usytuowani do tego, 
aby ujawniać przypadki naruszenia prawa 
Unii mogące poważnie zaszkodzić 
interesowi publicznemu. Podobnie jest w
przypadku naruszeń przepisów dyrektywy 
w sprawie bezpieczeństwa sieci i
informacji , w której wprowadzono wymóg 
zgłaszania incydentów (uwzględniając 
incydenty niewiążące się z naruszeniem 
danych osobowych), a także wymogi w
zakresie bezpieczeństwa dla podmiotów 
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podmiotów świadczących kluczowe usługi 
w wielu różnych sektorach (np. w sektorze 
energetycznym, sektorze ochrony zdrowia, 
sektorze transportu, sektorze bankowości 
itp.) oraz wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców 
kluczowych usług cyfrowych (np. usług 
przetwarzania w chmurze). Zgłaszanie 
przez sygnalistów nieprawidłowości w tej 
dziedzinie jest szczególnie wartościowe 
w kontekście zapobiegania incydentom 
związanym z bezpieczeństwem informacji, 
które mogłyby wywrzeć wpływ na 
kluczowe obszary działalności 
gospodarczej i społecznej oraz na 
powszechnie wykorzystywane usługi 
cyfrowe. Zgłaszanie nieprawidłowości 
przez sygnalistów ułatwia zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług o kluczowym 
znaczeniu dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i dla dobrobytu 
społeczeństwa.

świadczących kluczowe usługi w wielu 
różnych sektorach (np. w sektorze 
energetycznym, sektorze turystycznym, 
sektorze ochrony zdrowia, sektorze 
transportu, sektorze bankowości, sektorze 
budowlanym itp.) oraz wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla dostawców 
kluczowych usług cyfrowych (np. usług 
przetwarzania w chmurze) oraz dostawców 
podstawowych mediów niezbędnych do 
życia, takich jak woda, elektryczność i gaz. 
Zgłaszanie przez sygnalistów 
nieprawidłowości w tej dziedzinie jest
szczególnie wartościowe w kontekście 
zapobiegania incydentom związanym z
bezpieczeństwem informacji, które 
mogłyby wywrzeć wpływ na kluczowe 
obszary działalności gospodarczej i
społecznej oraz na powszechnie 
wykorzystywane usługi cyfrowe. 
Zgłaszanie nieprawidłowości przez 
sygnalistów ułatwia zapewnienie ciągłości 
świadczenia usług o kluczowym znaczeniu 
dla funkcjonowania rynku wewnętrznego 
i dla dobrobytu społeczeństwa.

__________________ __________________

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 
2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii.

45 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 
2016 r. w sprawie środków na rzecz 
wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych na terytorium Unii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Należy zapewnić ochronę osobom 
pracującym w podmiotach 
zlokalizowanych w Unii, ale również 
osobom pracującym w podmiotach 
europejskich zlokalizowanych poza 
terytorium Unii. Taka ochrona powinna 
obejmować urzędników, a także innych 
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pracowników i stażystów pracujących w 
instytucjach, organach i jednostkach 
organizacyjnych Unii.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Dla skutecznego wykrywania 
naruszeń prawa Unii i zapobiegania takim 
naruszeniom istotne jest, aby odpowiednie 
informacje docierały szybko do osób 
znajdujących się najbliżej źródła problemu, 
które dysponują największymi 
możliwościami zbadania danego problemu 
oraz uprawnieniami do jego rozwiązania, 
o ile będzie to możliwe. Wymaga to od 
podmiotów prawnych w sektorze 
prywatnym i publicznym ustanowienia 
odpowiednich wewnętrznych procedur 
przyjmowania zgłoszeń i podejmowania 
działań następczych w związku ze 
zgłoszeniami.

(37) Dla skutecznego wykrywania 
naruszeń prawa Unii i zapobiegania takim 
naruszeniom mogłoby być wskazane, aby 
odpowiednie informacje docierały szybko 
do osób znajdujących się najbliżej źródła 
problemu, które dysponują największymi 
możliwościami zbadania danego problemu 
oraz uprawnieniami do jego rozwiązania, o
ile będzie to możliwe. Wymaga to od 
podmiotów prawnych w sektorze 
prywatnym i publicznym ustanowienia 
odpowiednich wewnętrznych procedur 
przyjmowania zgłoszeń i podejmowania 
działań następczych w związku ze 
zgłoszeniami.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Zwolnienie małych przedsiębiorstw 
i mikroprzedsiębiorstw z obowiązku 
ustanawiania wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości nie powinno 
mieć zastosowania do przedsiębiorstw 
prywatnych działających w obszarze usług 
finansowych. Takie przedsiębiorstwa 
powinny nadal być zobowiązane do 
ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości zgodnie 
z aktualnymi obowiązkami określonymi 
w dorobku prawnym Unii w zakresie usług 

(39) Zwolnienie małych przedsiębiorstw 
i mikroprzedsiębiorstw z obowiązku 
ustanawiania wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości nie powinno 
mieć zastosowania do przedsiębiorstw 
prywatnych działających w obszarze usług 
finansowych oraz w sektorach związanych 
z opieką nad osobami o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub szczególnie 
wrażliwymi z uwagi na wiek lub 
upośledzenie fizyczne lub umysłowe. Takie 
przedsiębiorstwa powinny nadal być 
zobowiązane do ustanowienia 
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finansowych. wewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości zgodnie z aktualnymi 
obowiązkami określonymi w dorobku 
prawnym Unii w zakresie usług 
finansowych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
w przypadku prywatnych podmiotów 
prawnych, które nie zapewniają 
wewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości, osoby zgłaszające 
powinny mieć możliwość bezpośredniego 
zgłaszania nieprawidłowości właściwym 
organom i powinny być objęte ochroną 
przed odwetem przewidzianą w niniejszej 
dyrektywie.

(40) W każdym przypadku osoby 
zgłaszające powinny mieć możliwość 
bezpośredniego zewnętrznego zgłaszania 
nieprawidłowości organowi krajowemu 
(dalej „właściwym organom”) i korzystać 
z przysługującego im prawa do podawania 
informacji do wiadomości publicznej oraz 
powinny być objęte ochroną przed 
odwetem przewidzianą w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Wewnętrzne procedury zgłaszania 
powinny umożliwiać prywatnym 
podmiotom prawnym odbieranie zgłoszeń 
od pracowników podmiotu oraz jego 
jednostek zależnych lub powiązanych 
(grupy), ale także, w miarę możliwości, od 
wszelkich przedstawicieli i dostawców 
grupy oraz każdej osoby, która uzyskuje 
informacje w ramach swojej działalności 
zawodowej związanej z danym podmiotem 
i grupą, oraz badanie tych zgłoszeń 
z zachowaniem pełnej poufności.

(44) Wewnętrzne procedury zgłaszania 
powinny umożliwiać prywatnym i 
publicznym podmiotom prawnym 
odbieranie zgłoszeń od pracowników 
podmiotu oraz jego jednostek zależnych 
lub powiązanych (grupy), ale także, w
miarę możliwości, od wszelkich 
przedstawicieli i dostawców grupy oraz 
każdej osoby, która uzyskuje informacje w
ramach swojej działalności zawodowej 
związanej z danym podmiotem i grupą, 
oraz badanie tych zgłoszeń z zachowaniem 
pełnej poufności i możliwie w warunkach 
zminimalizowanej procedury 
administracyjnej oraz bez niepotrzebnie 
długotrwałych przesłuchań podczas 
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odbierania zgłoszeń.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) W kontekście wewnętrznego 
zgłaszania jakość i przejrzystość informacji 
dostarczonych w ramach procedury 
prowadzonej w związku ze zgłoszeniem 
ma zasadnicze znaczenie dla budowania 
zaufania do skuteczności ogólnego 
systemu ochrony sygnalistów oraz 
zmniejsza prawdopodobieństwo kolejnych 
niepotrzebnych zgłoszeń lub podawania 
informacji do wiadomości publicznej. 
Osobę zgłaszającą należy poinformować 
w rozsądnym terminie o planowanych lub 
podjętych działaniach następczych 
w związku ze zgłoszeniem (np. 
o zakończeniu postępowania z powodu 
braku wystarczających dowodów lub 
z innych powodów, o wszczęciu 
wewnętrznego postępowania 
wyjaśniającego oraz ewentualnie 
o dokonanych w jego toku ustaleniach lub 
środkach podjętych w celu rozwiązania 
podniesionej kwestii, o skierowaniu 
sprawy do właściwego organu w celu 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia), 
o ile informacje te pozostaną bez 
uszczerbku dla wewnętrznego 
postępowania wyjaśniającego lub 
dochodzenia lub dla praw osoby, której 
dotyczy zgłoszenie. Taki rozsądny termin 
nie powinien przekraczać łącznie trzech 
miesięcy. Jeżeli odpowiednie działania 
następcze są nadal ustalane, należy 
poinformować osobę zgłaszającą o tym 
fakcie, a także o wszelkich dalszych 
informacjach zwrotnych, jakich powinna 
się spodziewać.

(46) W kontekście wewnętrznego 
zgłaszania jakość i przejrzystość informacji 
dostarczonych w ramach procedury 
prowadzonej w związku ze zgłoszeniem 
ma zasadnicze znaczenie dla budowania 
zaufania do skuteczności ogólnego 
systemu ochrony sygnalistów oraz 
zmniejsza prawdopodobieństwo kolejnych 
niepotrzebnych zgłoszeń lub podawania 
informacji do wiadomości publicznej. 
Osobę zgłaszającą należy poinformować 
w rozsądnym terminie o planowanych lub 
podjętych działaniach następczych 
w związku ze zgłoszeniem (np. 
o zakończeniu postępowania z powodu 
braku wystarczających dowodów lub 
z innych powodów, o wszczęciu 
wewnętrznego postępowania 
wyjaśniającego oraz ewentualnie 
o dokonanych w jego toku ustaleniach lub 
środkach podjętych w celu rozwiązania 
podniesionej kwestii, o skierowaniu 
sprawy do właściwego organu w celu 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia), 
o ile informacje te pozostaną bez 
uszczerbku dla wewnętrznego 
postępowania wyjaśniającego lub 
dochodzenia lub dla praw osoby, której 
dotyczy zgłoszenie. Taki rozsądny termin 
nie powinien przekraczać łącznie trzech 
miesięcy. Jeżeli odpowiednie działania 
następcze są nadal ustalane, należy 
poinformować osobę zgłaszającą o tym 
fakcie, a także o wszelkich dalszych 
informacjach zwrotnych, jakich powinna 
się spodziewać. Osobę zgłaszającą należy 
informować o postępach dochodzenia i 
powinna ona mieć możliwość otrzymania 
co najmniej raz projektu sprawozdania w 
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celu sprawdzenia, przedstawienia uwag i 
sprostowania tego dokumentu w 
stosownych przypadkach, przy czym nie 
można nakładać na tę osobę takiego 
obowiązku. Uwagi należy włączyć i 
uwzględnić na etapie monitorowania 
dochodzenia. Osobę zgłaszającą należy 
poinformować o wynikach dochodzenia 
oraz zapewnić jej możliwość sprawdzenia 
końcowego sprawozdania z dochodzenia i 
przedstawienia odnośnych uwag. Te 
uwagi powinny znaleźć się w końcowym 
sprawozdaniu.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Osoby, które rozważają zgłoszenie 
naruszeń prawa Unii, powinny mieć 
możliwość podjęcia świadomej decyzji 
o tym, czy, jak i kiedy dokonać zgłoszenia. 
Podmioty prywatne i publiczne, które 
ustanowiły procedury wewnętrznego 
zgłaszania, udzielają informacji na temat 
tych procedur oraz procedur zewnętrznego 
zgłaszania nieprawidłowości, tj. 
informowania o nich odpowiednich 
właściwych organów. Takie informacje 
muszą być łatwo zrozumiałe i dostępne, 
w tym, o ile to możliwe, także dla innych 
osób – poza pracownikami – które mają 
kontakt z danym podmiotem w ramach 
swojej działalności zawodowej, takich jak 
usługodawcy, dystrybutorzy, dostawcy 
i partnerzy handlowi. Przykładowo takie 
informacje mogą być umieszczane 
w widocznym miejscu dostępnym dla 
wszystkich tych osób oraz na stronie 
internetowej podmiotu, a także mogą być 
uwzględniane w programach kursów 
i szkoleń na temat etyki i uczciwości.

(47) Osoby, które rozważają zgłoszenie 
naruszeń prawa Unii, powinny mieć 
możliwość podjęcia świadomej decyzji 
o tym, czy, jak i kiedy dokonać zgłoszenia.
W związku z tym powinny mieć możliwość 
zwrócenia się o poradę do organu 
krajowego, który stanowi pierwszy punkt 
informacyjny i kontaktowy. Osoby te 
powinny również mieć możliwość 
zwracania się do organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanych w ochronę sygnalistów.
Podmioty prywatne i publiczne, które 
ustanowiły procedury wewnętrznego 
zgłaszania, udzielają informacji na temat 
tych procedur oraz procedur zewnętrznego 
zgłaszania nieprawidłowości, tj. 
informowania o nich odpowiednich 
właściwych organów. Powinny również 
udzielać informacji na temat praw 
gwarantowanych sygnalistom, w 
szczególności prawa do podawania 
informacji do wiadomości publicznej 
gwarantowanego niniejszą dyrektywą, 
oraz możliwości zwrócenia się w związku z 
tym do organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego zaangażowanych w 
ochronę sygnalistów, w szczególności 



PE623.622v02-00 18/95 AD\1162624PL.docx

PL

tych, które zapewniają strategiczne i 
prawne porady dla sygnalistów. Takie 
informacje muszą być łatwo zrozumiałe 
i dostępne, w tym, o ile to możliwe, także 
dla innych osób – poza pracownikami –
które mają kontakt z danym podmiotem 
w ramach swojej działalności zawodowej, 
takich jak usługodawcy, dystrybutorzy, 
dostawcy i partnerzy handlowi. 
Przykładowo takie informacje mogą być 
umieszczane w widocznym miejscu 
dostępnym dla wszystkich tych osób oraz 
na stronie internetowej podmiotu, a także 
mogą być uwzględniane w programach 
kursów i szkoleń na temat etyki 
i uczciwości.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Regularny przegląd procedur 
właściwych organów i wymiana dobrych 
praktyk między nimi powinny 
zagwarantować, że procedury te są 
odpowiednie, a tym samym służą swojemu 
celowi.

(59) Regularny przegląd procedur 
właściwych organów i wymiana dobrych 
praktyk między nimi, łącznie z 
zaleceniami organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, powinny zagwarantować, 
że procedury te są odpowiednie, a tym 
samym służą swojemu celowi.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) Co do zasady osoby zgłaszające 
powinny w pierwszej kolejności korzystać 
z wewnętrznych kanałów zgłaszania, 
którymi dysponują, i zgłaszać naruszenia 
pracodawcy. Może się jednak zdarzyć, że 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości nie istnieją (w 
przypadku podmiotów, które nie mają 

skreśla się
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obowiązku ustanawiania takich kanałów 
na mocy niniejszej dyrektywy lub 
obowiązującego prawa krajowego) lub że 
ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe 
(co może mieć miejsce w przypadku osób, 
które nie pozostają w stosunku pracy) lub 
że były stosowane, ale nie funkcjonowały 
prawidłowo (np. zgłoszenie nie zostało 
sprawdzone z należytą starannością lub 
w rozsądnym terminie bądź nie podjęto 
żadnych działań w celu zaradzenia 
naruszeniu prawa pomimo pozytywnych 
wyników postępowania wyjaśniającego).

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65) Osobom zgłaszającym należy 
zapewnić ochronę przed wszelkimi 
formami odwetu – zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego – ze 
strony pracodawcy lub 
klienta/usługobiorcy oraz osób pracujących 
dla niego lub występujących w jego 
imieniu, w tym współpracowników 
i kierowników w tej samej organizacji lub 
innych organizacjach, z którymi osoba 
zgłaszająca kontaktuje się w związku 
z prowadzoną działalnością zawodową, 
jeżeli osoba, której dotyczy zgłoszenie, 
zaleca lub toleruje stosowanie środków 
odwetowych. Należy zapewnić ochronę 
przed działaniami odwetowymi 
podejmowanymi wobec samej osoby 
zgłaszającej, ale także wobec podmiotu 
prawnego, który osoba ta reprezentuje, 
takimi jak odmowa świadczenia usług, 
wpisanie na czarną listę lub bojkotowanie 
działalności gospodarczej. Odwet pośredni 
obejmuje także działania podejmowane 
wobec krewnych osoby zgłaszającej, 
którzy są również związani zawodowo 
z pracodawcą lub klientem/usługobiorcą tej 
osoby, oraz wobec przedstawicieli 
pracowników, którzy udzielili wsparcia 

(65) Osobom zgłaszającym należy 
zapewnić ochronę przed wszelkimi 
formami odwetu – zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego – ze 
strony pracodawcy lub 
klienta/usługobiorcy oraz osób pracujących 
dla niego lub występujących w jego 
imieniu, w tym współpracowników i
kierowników w tej samej organizacji lub 
innych organizacjach, z którymi osoba 
zgłaszająca kontaktuje się w związku z
prowadzoną działalnością zawodową. 
Należy zapewnić ochronę przed 
działaniami odwetowymi podejmowanymi 
wobec samej osoby zgłaszającej, ale także 
wobec podmiotu prawnego, który osoba ta 
reprezentuje, takimi jak odmowa 
świadczenia usług, wpisanie na czarną listę 
lub bojkotowanie działalności 
gospodarczej. Ochronę przed działaniami 
odwetowymi należy również przyznać 
osobom fizycznym ściśle powiązanym z 
osobą zgłaszającą, niezależnie od 
charakteru ich działalności oraz tego, czy 
otrzymują wynagrodzenie, czy też nie.
Odwet pośredni obejmuje także działania 
podejmowane wobec krewnych osoby 
zgłaszającej, którzy są również związani 
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osobie zgłaszającej. zawodowo z pracodawcą lub 
klientem/usługobiorcą tej osoby, oraz 
wobec przedstawicieli osób, które udzieliły
wsparcia osobie zgłaszającej.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 67

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Potencjalni sygnaliści, którzy nie są 
pewni, w jaki sposób dokonać zgłoszenia, 
lub nie mają pewności, czy ostatecznie 
zostaną objęci ochroną, mogą zostać 
zniechęceni do zgłaszania naruszeń. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby istotne informacje dostarczano 
w przyjazny dla użytkownika sposób i aby 
były one łatwo dostępne dla ogółu 
społeczeństwa. Konieczne jest zapewnienie 
nieodpłatnych, bezstronnych i poufnych 
porad indywidualnych dotyczących np. 
tego, czy dane informacje są objęte 
zakresem stosowania obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony 
sygnalistów, z którego kanału najlepiej 
korzystać oraz jakie alternatywne 
procedury są dostępne, jeżeli informacje 
nie są objęte zakresem stosowania 
obowiązujących przepisów (zapewnienie 
„przewodnika”). Dostęp do takich porad 
może zagwarantować, że zgłoszenia będą 
dokonywane w odpowiedzialny sposób za 
pośrednictwem odpowiednich kanałów, 
a naruszenia i nadużycia będą wykrywane 
na czas lub nawet uda im się zapobiec.

(67) Potencjalni sygnaliści, którzy nie są 
pewni, w jaki sposób dokonać zgłoszenia, 
lub nie mają pewności, czy ostatecznie 
zostaną objęci ochroną, mogą zostać 
zniechęceni do zgłaszania naruszeń lub 
korzystania z prawa do podania 
informacji do wiadomości publicznej. Z 
tego względu właściwe organy powinny 
być do dyspozycji potencjalnych 
sygnalistów jako pierwszy punkt 
informacyjny i kontaktowy, tak aby 
dostarczyć im wszystkich informacji na 
temat przysługujących im praw i 
dostępnych dla nich procedur zgłaszania 
oraz zapewnić im doradztwo i 
ukierunkować co do dalszych kroków. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby istotne informacje dostarczano 
w przyjazny dla użytkownika sposób i aby 
były one łatwo dostępne dla ogółu 
społeczeństwa. Konieczne jest zapewnienie 
nieodpłatnych, bezstronnych i poufnych 
porad indywidualnych dotyczących np. 
tego, czy dane informacje są objęte 
zakresem stosowania obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony 
sygnalistów, z którego kanału najlepiej 
korzystać oraz jakie alternatywne 
procedury są dostępne, jeżeli informacje 
nie są objęte zakresem stosowania 
obowiązujących przepisów (zapewnienie 
„przewodnika”). Dostęp do takich porad 
może zagwarantować, że zgłoszenia będą 
dokonywane w odpowiedzialny sposób za 
pośrednictwem odpowiednich kanałów, 
a naruszenia i nadużycia będą wykrywane 
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na czas lub nawet uda im się zapobiec. 
Obok właściwych organów również 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowane w ochronę sygnalistów, w 
szczególności w ramach powierzonych im 
usług doradztwa strategicznego i 
prawnego lub w ramach działań 
następczych w związku ze stosowaniem 
niniejszej dyrektywy, powinny stanowić 
punkt kontaktowy dla potencjalnych 
sygnalistów, tak aby przekazywać im 
wszystkie informacje na temat 
przysługujących sygnalistom praw i 
dostępnych dla nich procedur zgłaszania, 
zapewnić im doradztwo, kierować ich do 
właściwych organów i ukierunkowywać 
co do dalszych kroków.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Zgodnie z niektórymi ramami 
krajowymi i w niektórych przypadkach 
osoby zgłaszające, które doświadczyły 
odwetu, mogą skorzystać z form 
zaświadczenia o spełnieniu przez nie 
warunków określonych w obowiązujących 
przepisach. Niezależnie od takich 
możliwości osoby te powinny mieć 
skuteczny dostęp do kontroli sądowej, 
w ramach której sąd, w oparciu 
o wszystkie indywidualne okoliczności 
sprawy, orzeka, czy spełniają one warunki 
określone w obowiązujących przepisach.

(68) Zgodnie z niektórymi ramami 
krajowymi i w niektórych przypadkach 
osoby zgłaszające, które doświadczyły 
odwetu, mogą skorzystać z form 
zaświadczenia o spełnieniu przez nie 
warunków określonych w obowiązujących 
przepisach. Niezależnie od takich 
możliwości osoby te powinny mieć 
skuteczny dostęp do kontroli sądowej, 
w ramach której sąd, w oparciu 
o wszystkie indywidualne okoliczności 
sprawy, orzeka, czy spełniają one warunki 
określone w obowiązujących przepisach.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Na mocy niniejszej dyrektywy (80) Na mocy niniejszej dyrektywy 
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wprowadza się normy minimalne, 
a państwa członkowskie powinny być 
uprawnione do przyjmowania lub 
utrzymania w mocy przepisów 
korzystniejszych dla osoby zgłaszającej, 
o ile takie przepisy pozostają bez 
uszczerbku dla środków ochrony osób, 
których dotyczą zgłoszenia.

wprowadza się normy minimalne, a
państwa członkowskie powinny być 
uprawnione i należy je zachęcać do 
przyjmowania lub utrzymania w mocy 
przepisów korzystniejszych dla osoby 
zgłaszającej, o ile takie przepisy pozostają 
bez uszczerbku dla środków ochrony osób, 
których dotyczą zgłoszenia.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu poprawy egzekwowania 
prawa i polityki Unii w określonych
obszarach w niniejszej dyrektywie 
ustanowiono wspólne minimalne normy 
ochrony osób zgłaszających następujące 
działania niezgodne z prawem lub 
przykłady nadużywania prawa:

1. W celu zagwarantowania i 
poprawy egzekwowania prawa i polityki 
Unii w niniejszej dyrektywie ustanowiono 
wspólne minimalne normy ochrony osób 
zgłaszających działania niezgodne z
prawem, przykłady nadużywania prawa
lub działania sprzeczne z celami prawa
Unii, w szczególności w następujących 
dziedzinach:

a) naruszenia objęte zakresem 
stosowania aktów Unii określonych 
w załączniku (część I i II) w odniesieniu do 
następujących dziedzin:

a) naruszenia objęte zakresem 
stosowania aktów Unii, w szczególności
określonych w załączniku (część I i II), w
odniesieniu do następujących dziedzin:

(i) zamówienia publiczne; (i) zamówienia publiczne;

(ii) usługi finansowe, zapobieganie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu;

(ii) usługi finansowe, zapobieganie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu;

(iia) przepisy socjalne, bezpieczeństwo i 
zdrowie w miejscu pracy;

(iii) bezpieczeństwo produktów; (iii) bezpieczeństwo produktów
żywnościowych i nieżywnościowych;

(iv) bezpieczeństwo transportu; (iv) bezpieczeństwo transportu;

(v) ochrona środowiska; (v) ochrona środowiska, 
zrównoważony rozwój, gospodarowanie 
odpadami, zanieczyszczenie morza, 
atmosfery i zanieczyszczenie hałasem, 
ochrona wody i gleby oraz 
gospodarowanie nimi, ochrona przyrody i 
różnorodności biologicznej, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
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przestępstwom przeciwko dzikiej 
przyrodzie;

(vi) bezpieczeństwo jądrowe; (vi) bezpieczeństwo jądrowe;

(vii) bezpieczeństwo żywności i pasz, 
zdrowie i dobrostan zwierząt;

(vii) bezpieczeństwo żywności i pasz;

(viia) ochrona, zdrowie i dobrostan 
zwierząt;

(viii) zdrowie publiczne; (viii) zdrowie publiczne;

(ix) ochrona konsumentów; (ix) ochrona konsumentów;

(x) ochrona prywatności i danych 
osobowych oraz bezpieczeństwo sieci 
i systemów informacyjnych;

(x) ochrona prywatności i danych 
osobowych oraz bezpieczeństwo sieci 
i systemów informacyjnych;

ab) wolność słowa i informacji, o 
których mowa w art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i w 
orzecznictwie opartym na tym artykule;

ac) oszustwa, unikanie 
opodatkowania i planowanie podatkowe;

ad) skutki społeczne, środowiskowe, 
gospodarcze i dumping podatkowy;

ae) biocydy;

b) naruszenia art. 101, 102, 106, 107 
i 108 TFUE oraz naruszenia objęte 
zakresem stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1/2003 i rozporządzenia Rady 
(UE) 2015/1589;

b) prawo konkurencji, w 
szczególności naruszenia art. 101, 102, 
106, 106 107 i 108 TFUE oraz naruszenia 
objęte zakresem stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 i
rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589;

c) naruszenia mające wpływ na 
interesy finansowe Unii zdefiniowane 
w art. 325 TFUE i doprecyzowane
w szczególności w dyrektywie (UE) 
2017/1371 oraz rozporządzeniu (UE, 
Euratom) nr 883/2013;

c) interesy finansowe Unii 
zdefiniowane w art. 325 TFUE,
w szczególności zgodnie z dyrektywą (UE) 
2017/1371 oraz rozporządzeniem (UE, 
Euratom) nr 883/2013;

d) naruszenia dotyczące rynku 
wewnętrznego, o których mowa w art. 26 
ust. 2 TFUE, w odniesieniu do działań, 
które naruszają przepisy dotyczące podatku 
od osób prawnych, lub ustaleń mających na 
celu uzyskanie korzyści podatkowej 
sprzecznej z przedmiotem lub celem 
obowiązujących przepisów dotyczących 
podatku od osób prawnych.

d) rynek wewnętrzny, o którym mowa 
w art. 26 ust. 2 TFUE, w odniesieniu do 
działań, które naruszają przepisy dotyczące 
podatku od osób prawnych, lub ustaleń 
mających na celu uzyskanie korzyści 
podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub 
celem obowiązujących przepisów 
dotyczących podatku od osób prawnych;

2. Jeżeli w sektorowych aktach Unii 2. Jeżeli w sektorowych aktach Unii 
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wymienionych w części 2 załącznika 
ustanowiono przepisy szczegółowe 
dotyczące zgłaszania naruszeń, przepisy te 
mają zastosowanie. Przepisy niniejszej 
dyrektywy mają zastosowanie do 
wszystkich kwestii związanych z ochroną 
osób zgłaszających, których nie 
uregulowano w tych sektorowych aktach 
Unii.

wymienionych w części 2 załącznika 
ustanowiono przepisy szczegółowe 
dotyczące zgłaszania naruszeń, przepisy te 
mają zastosowanie. Przepisy niniejszej 
dyrektywy mają zastosowanie do 
wszystkich kwestii związanych z ochroną 
osób zgłaszających, których nie 
uregulowano w tych sektorowych aktach 
Unii, i uzupełniają przepisy szczegółowe 
wymienione w załączniku, jeśli 
zapewniają one większy stopień ochrony 
dla sygnalistów. Niniejszy ustęp ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadkach, 
gdy poziom ochrony przewidziany w 
aktach sektorowych jest wyższy niż poziom 
ochrony przewidziany w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkich osób pracujących pod 
nadzorem i kierownictwem wykonawców, 
podwykonawców i dostawców.

d) wszelkich osób pracujących pod
nadzorem i kierownictwem wykonawców, 
podwykonawców, dostawców i
usługodawców.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do urzędników, innych 
pracowników i stażystów w instytucjach, 
agencjach i organach Unii.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób odpowiadających 
definicji podanej w art. 1 będących 
prywatnymi lub publicznymi podmiotami 
prawnymi zlokalizowanymi w Unii oraz 
europejskimi prywatnymi lub publicznymi 
podmiotami prawnymi zlokalizowanymi 
poza terytorium Unii.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób pośredniczących 
między osobą zgłaszającą a osobą 
podającą informację do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „zgłoszenie” oznacza przekazanie 
informacji na temat naruszenia, do którego 
doszło lub może dojść w organizacji, 
w której osoba zgłaszająca pracuje lub 
pracowała, lub w innej organizacji, z którą 
utrzymuje lub utrzymywała kontakt
w kontekście wykonywanej pracy;

5. „zgłoszenie” oznacza przekazanie 
informacji na temat naruszenia, do którego 
doszło lub może dojść, lub odnoszących 
się do poważnego i bezpośredniego 
zagrożenia lub ryzyka nieodwracalnych 
szkód wobec osoby lub jej mienia, w
organizacji, w której osoba zgłaszająca 
pracuje lub pracowała, lub w innej 
organizacji, z którą utrzymuje lub 
utrzymywała kontakt;
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „osoba zgłaszająca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która zgłasza lub 
ujawnia informacje na temat naruszeń
uzyskane w kontekście związanym 
z pracą;

9. „osoba zgłaszająca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która zgłasza lub 
ujawnia uzyskane informacje na temat 
naruszeń;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „odwet” oznacza wszelką groźbę 
działania lub zaniechania wywołaną przez 
zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne, 
które ma miejsce w kontekście związanym 
z pracą i powoduje lub może spowodować 
nieuzasadnioną szkodę dla osoby 
zgłaszającej, lub wszelkie faktyczne 
podjęcie tego rodzaju działania;

12. „odwet” oznacza wszelką groźbę 
działania lub zaniechania wywołaną przez 
zgłoszenie lub ujawnienie wewnętrzne lub 
zewnętrzne, które ma miejsce w kontekście 
związanym z pracą i powoduje lub może 
spowodować nieuzasadnioną szkodę dla 
osoby zgłaszającej, lub wszelkie faktyczne 
podjęcie tego rodzaju działania;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „działania następcze” oznaczają 
wszelkie działania podjęte przez odbiorcę 
zgłoszenia wewnętrznego lub 
zewnętrznego w celu oceny prawdziwości 
zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, 
w stosownych przypadkach, w celu 
zaradzenia zgłoszonemu naruszeniu, w tym 
takie działania, jak wewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające, dochodzenie, 
ściganie przestępstw, działania 
podejmowane w celu odzyskania środków 

13. „działania następcze” oznaczają 
wszelkie działania podjęte przez odbiorcę 
zgłoszenia wewnętrznego lub 
zewnętrznego w celu oceny prawdziwości 
zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w
stosownych przypadkach, w celu 
zaradzenia zgłoszonemu naruszeniu, w tym 
takie działania, jak wewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające, dochodzenie, 
ściganie przestępstw, działania 
podejmowane w celu odzyskania środków i
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i zakończenie postępowania; zakończenie postępowania oraz wszelkie 
inne właściwe środki naprawcze;

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Obowiązek ustanowienia wewnętrznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości oraz

wewnętrznych procedur przyjmowania 
zgłoszeń i podejmowania działań 

następczych w związku ze zgłoszeniami

Obowiązek ustanowienia wewnętrznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości,
wewnętrznych procedur przyjmowania 

zgłoszeń i podejmowania działań 
następczych w związku ze zgłoszeniami

oraz ochrony sygnalistów

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by podmioty prawne w sektorach 
prywatnym i publicznym ustanowiły 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości oraz wewnętrzne
procedury przyjmowania zgłoszeń 
i podejmowania działań następczych 
w związku ze zgłoszeniami, po 
przeprowadzeniu, w stosownych 
przypadkach, konsultacji z partnerami 
społecznymi.

1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by podmioty prawne w sektorach 
prywatnym i publicznym ustanowiły 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości oraz wewnętrzne 
procedury przyjmowania zgłoszeń i
podejmowania działań następczych w
związku ze zgłoszeniami, po 
przeprowadzeniu konsultacji z partnerami 
społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego. Państwa 
członkowskie zapewniają, by podmioty 
prawne w sektorach prywatnym i 
publicznym wyposażyły te kanały w 
odpowiednie środki do prawidłowego 
działania.

2. Takie kanały i procedury powinny 
umożliwić pracownikom podmiotu 
dokonywanie zgłoszeń. Mogą one 
umożliwić dokonywanie zgłoszeń przez 
inne osoby utrzymujące kontakt 
z podmiotem w kontekście związanym 
z pracą, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
lit. b), c) i d), jednak w przypadku tych 
kategorii osób nie ma obowiązku 
wykorzystywania wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości.

2. Takie kanały i procedury powinny 
umożliwić pracownikom podmiotu 
dokonywanie zgłoszeń. Mogą one 
umożliwić dokonywanie zgłoszeń przez 
inne osoby utrzymujące kontakt z
podmiotem w kontekście związanym z
pracą, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), 
c) i d).

3. Do podmiotów prawnych 
w sektorze prywatnym, o których mowa 

3. Do podmiotów prawnych 
w sektorze prywatnym, o których mowa 



PE623.622v02-00 28/95 AD\1162624PL.docx

PL

w ust. 1, należą: w ust. 1, należą:

a) prywatne podmioty prawne 
zatrudniające co najmniej 50 
pracowników;

a) prywatne podmioty prawne 
zatrudniające co najmniej 50 
pracowników;

b) prywatne podmioty prawne 
o rocznym obrocie handlowym lub rocznej 
sumie bilansowej w wysokości co najmniej 
10 mln EUR;

b) prywatne podmioty prawne o
rocznym obrocie handlowym lub rocznej 
sumie bilansowej grupy w wysokości co 
najmniej 10 mln EUR;

c) prywatne podmioty prawne 
dowolnej wielkości prowadzące 
działalność w obszarze usług finansowych 
lub podmioty narażone na ryzyko związane 
z praniem pieniędzy lub finansowaniem 
terroryzmu, zgodnie z uregulowaniami 
zawartymi w aktach Unii, o których mowa 
w załączniku.

c) prywatne podmioty prawne 
dowolnej wielkości prowadzące 
działalność w obszarze usług finansowych 
lub podmioty narażone na ryzyko związane 
z praniem pieniędzy, finansowaniem 
terroryzmu, oraz w dziedzinach 
związanych z ryzykiem sanitarnym, 
ryzykiem dla środowiska i ryzykiem dla 
zdrowia publicznego, zgodnie z
uregulowaniami zawartymi w aktach Unii, 
o których mowa w załączniku.

ca) prywatne i publiczne podmioty 
prawne dowolnej wielkości zajmujące się 
opieką nad osobami o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub szczególnie 
wrażliwymi z uwagi na wiek lub 
upośledzenie fizyczne lub umysłowe.

4. Po dokonaniu odpowiedniej oceny 
ryzyka, uwzględniającej charakter 
działalności podmiotów i wynikający z niej 
poziom ryzyka, państwa członkowskie 
mogą zobowiązać małe prywatne podmioty 
prawne określone w zaleceniu Komisji 
z dnia 6 maja 2003 r.62 – inne niż te, 
o których mowa w ust. 3 lit. c) – do 
ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości 
i wewnętrznych procedur przyjmowania 
zgłoszeń.

4. Po dokonaniu odpowiedniej oceny 
ryzyka, uwzględniającej charakter 
działalności podmiotów i wynikający z niej 
poziom ryzyka, państwa członkowskie 
mogą zobowiązać małe prywatne podmioty 
prawne określone w zaleceniu Komisji z
dnia 6 maja 2003 r.62 – inne niż te, o
których mowa w ust. 3 lit. c) i ca) – do 
ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości i
wewnętrznych procedur przyjmowania 
zgłoszeń.

5. O każdej decyzji podjętej przez 
dane państwo członkowskie na mocy ust. 4 
powiadamia się Komisję, podając 
uzasadnienie i kryteria zastosowane 
w ocenie ryzyka. Komisja informuje o tej 
decyzji pozostałe państwa członkowskie.

5. O każdej decyzji podjętej przez 
dane państwo członkowskie na mocy ust. 4 
powiadamia się Komisję, podając 
uzasadnienie i kryteria zastosowane 
w ocenie ryzyka. Komisja informuje o tej 
decyzji pozostałe państwa członkowskie.

6. Do podmiotów prawnych 
w sektorze publicznym, o których mowa 

6. Do podmiotów prawnych 
w sektorze publicznym, o których mowa 
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w ust. 1, należą: w ust. 1, należą:

a) administracja państwowa; a) administracja państwowa;

b) administracja regionalna i wydziały 
regionalne;

b) administracja regionalna i wydziały 
regionalne;

c) gminy powyżej 10 000 
mieszkańców;

c) gminy powyżej 10 000 
mieszkańców;

d) inne podmioty podlegające prawu 
publicznemu.

d) inne podmioty podlegające prawu 
publicznemu.

da) instytucje, agencje i organy Unii;

__________________ __________________

62 Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 
Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

62 Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, 
Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5

Procedury wewnętrznego zgłaszania 
i działania następcze podejmowane 

w związku ze zgłoszeniami

Procedury wewnętrznego zgłaszania 
i działania następcze podejmowane 

w związku ze zgłoszeniami

1. Procedury zgłaszania i działania 
następcze w związku ze zgłoszeniami, 
o których mowa w art. 4, obejmują 
następujące elementy:

1. Procedury zgłaszania i działania 
następcze w związku ze zgłoszeniami, 
o których mowa w art. 4, obejmują 
następujące elementy:

-a) publikację wszystkich przydatnych 
informacji na temat procedur 
wewnętrznego zgłaszania i działań 
następczych w stosunku do zgłoszeń;

a) kanały przyjmowania zgłoszeń 
zaprojektowane, ustanowione 
i obsługiwane w sposób zapewniający 
poufność tożsamości osoby zgłaszającej 
oraz uniemożliwiający uzyskanie dostępu 
nieupoważnionym członkom personelu;

a) kanały przyjmowania zgłoszeń 
zaprojektowane, ustanowione 
i obsługiwane w sposób zapewniający 
poufność tożsamości osoby zgłaszającej 
oraz uniemożliwiający uzyskanie dostępu 
nieupoważnionym członkom personelu;

b) wyznaczenie osoby lub wydziału 
właściwych do podejmowania działań 

b) wyznaczenie osoby lub wydziału 
właściwych do podejmowania działań 
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następczych w związku ze zgłoszeniami; następczych w związku ze zgłoszeniami;

c) podejmowanie działań następczych 
przez wyznaczoną osobę lub wyznaczony 
wydział z zachowaniem należytej 
staranności;

c) podejmowanie działań następczych 
przez wyznaczoną osobę lub wyznaczony 
wydział z zachowaniem należytej 
staranności oraz, w razie potrzeby, 
podejmowanie odpowiednich i 
terminowych działań;

ca) potwierdzenie odbioru zgłoszenia 
w ciągu pięciu dni;

d) rozsądny termin –
nieprzekraczający trzech miesięcy od daty 
zgłoszenia – na przekazanie osobie 
zgłaszającej informacji zwrotnych na temat 
działań następczych w związku ze 
zgłoszeniem;

d) rozsądny termin –
nieprzekraczający trzech miesięcy od daty 
zgłoszenia – na przekazanie osobie 
zgłaszającej informacji zwrotnych na temat 
działań następczych w związku ze 
zgłoszeniem;

da) umożliwienie osobie zgłaszającej 
ponownego przeczytania, sprawdzenia i 
przedstawienia uwag do końcowego 
sprawozdania w momencie zamknięcia 
dochodzenia – przy czym nie nakłada się 
na nią takiego obowiązku – oraz 
obowiązkowe zawarcie uwag tej osoby w 
końcowym sprawozdaniu, a w stosownych 
przypadkach w opublikowanym 
sprawozdaniu;

db) opublikowanie sprawozdania w 
taki sposób, żeby zachować anonimowość 
osoby zgłaszającej – chyba że osoba 
zgłaszająca wyrazi odmienne życzenie – w 
publicznych kanałach komunikacji 
danego podmiotu prawnego sektora 
prywatnego lub publicznego, 
zawierającego w szczególności 
podsumowanie dochodzenia, wyniki 
dochodzenia, końcowe uwagi osoby 
zgłaszającej oraz środki naprawcze 
przyjęte przez dany podmiot;

e) jasne i łatwo dostępne informacje 
na temat procedur oraz informacje o tym, 
w jaki sposób i na jakich warunkach można 
dokonywać zewnętrznego zgłoszenia 
nieprawidłowości do właściwych organów 
zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz, w stosownych 
przypadkach, do organów lub jednostek 
organizacyjnych Unii. 

e) jasne i łatwo dostępne informacje 
na temat procedur oraz informacje o tym, 
w jaki sposób i na jakich warunkach można 
dokonywać zewnętrznego zgłoszenia 
nieprawidłowości do właściwych organów 
zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz, w stosownych 
przypadkach, do organów lub jednostek 
organizacyjnych Unii. 

2. Kanały przewidziane w ust. 1 lit. a) 2. Kanały przewidziane w ust. 1 lit. a) 
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umożliwiają zgłaszanie za pośrednictwem 
wszystkich następujących metod:

umożliwiają zgłaszanie za pośrednictwem 
wszystkich następujących metod:

a) zgłoszenie na piśmie w formacie 
elektronicznym lub papierowym lub 
zgłoszenie ustne za pośrednictwem linii 
telefonicznych, przy czym tego rodzaju 
rozmowa może, lecz nie musi, być 
nagrywana; 

a) zgłoszenie na piśmie w formacie 
elektronicznym lub papierowym lub 
zgłoszenie ustne za pośrednictwem linii 
telefonicznych, przy czym tego rodzaju 
rozmowa może, lecz nie musi, być 
nagrywana; 

b) osobiste spotkania z osobą lub 
przedstawicielem wydziału wyznaczonymi 
do przyjmowania zgłoszeń.

b) osobiste spotkania z osobą lub 
przedstawicielem wydziału wyznaczonymi 
do przyjmowania zgłoszeń, w 
towarzystwie, jeśli życzy sobie tego osoba 
zgłaszająca, przedstawiciela związków 
zawodowych lub jej przedstawiciela 
prawnego;

Kanały zgłaszania nieprawidłowości mogą 
być obsługiwane wewnętrznie przez osobę 
lub wydział wyznaczone do tego celu lub 
zewnętrznie przez osobę trzecią, o ile 
przestrzegane są zabezpieczenia i wymogi, 
o których mowa w ust. 1 lit. a).

Kanały zgłaszania nieprawidłowości mogą 
być obsługiwane wewnętrznie przez osobę 
lub wydział wyznaczone do tego celu lub 
zewnętrznie przez osobę trzecią, o ile 
przestrzegane są zabezpieczenia i wymogi, 
o których mowa w ust. 1 lit. a).

2a. W przypadku zarejestrowania i 
zachowania rozmowy telefonicznej należy 
wcześniej uzyskać zgodę sygnalisty oraz 
zagwarantować poufność w celu 
zapewnienia ochrony sygnalisty.

3. Osobą lub przedstawicielem 
wydziału, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
może być ta sama osoba lub ten sam 
przedstawiciel wydziału, którzy są 
właściwi do przyjmowania zgłoszeń. 
Można wyznaczyć dodatkowe osoby jako 
„osoby zaufane”, do których osoby 
zgłaszające i osoby rozpatrujące zgłoszenie 
mogą zwrócić się o poufną poradę. 

3. Osobą lub przedstawicielem 
wydziału, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
może być ta sama osoba lub ten sam 
przedstawiciel wydziału, którzy są 
właściwi do przyjmowania zgłoszeń. 
Można wyznaczyć dodatkowe osoby jako 
„osoby zaufane”, do których osoby 
zgłaszające i osoby rozpatrujące zgłoszenie 
mogą zwrócić się o poufną poradę. 

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

Obowiązek ustanowienia zewnętrznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości 

Utworzenie krajowych organów zgłaszania 
i ochrona sygnalistów
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i podejmowania działań następczych 
w związku ze zgłoszeniami

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organy właściwe do przyjmowania 
i rozpatrywania zgłoszeń.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
lub tworzą krajowy organ do 
przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń
oraz zapewniania ścisłych działań 
następczych w związku z nimi oraz 
zagwarantowania ochrony osób 
zgłaszających.

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby właściwe organy:

2. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organ krajowy:

a) ustanowiły niezależne 
i autonomiczne zewnętrzne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości, które będą 
bezpieczne i zapewnią poufność 
przekazywanych informacji, w celu 
przyjmowania i przetwarzania informacji 
przekazywanych przez osobę zgłaszającą;

a) ustanowił niezależne 
i autonomiczne zewnętrzne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości, które będą 
bezpieczne i zapewnią poufność 
przekazywanych informacji, w celu 
przyjmowania i przetwarzania informacji
przekazywanych przez osobę zgłaszającą;

b) przekazały osobie zgłaszającej 
informacje zwrotne na temat działań 
następczych podjętych w związku ze 
zgłoszeniem w rozsądnym terminie, 
nieprzekraczającym trzech miesięcy lub, 
w należycie uzasadnionych przypadkach, 
sześciu miesięcy;

b) przekazał osobie zgłaszającej 
informacje zwrotne na temat działań 
następczych podjętych w związku ze 
zgłoszeniem w rozsądnym terminie, 
nieprzekraczającym trzech miesięcy lub, 
w należycie uzasadnionych przypadkach, 
sześciu miesięcy;

c) przekazały – w stosownych 
przypadkach – właściwym organom lub 
jednostkom organizacyjnym Unii 
informacje zawarte w zgłoszeniu w celu 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia, 
o ile jest to przewidziane w prawie 
krajowymi lub prawie Unii.

c) przekazał – w stosownych 
przypadkach – właściwym organom lub 
jednostkom organizacyjnym Unii 
informacje zawarte w zgłoszeniu w celu 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia, o
ile jest to przewidziane w prawie 
krajowymi lub prawie Unii, oraz 
poinformował o tym niezwłocznie w 
dowolny sposób sygnalistę;

ca) umożliwił osobie zgłaszającej –
przy czym nie nakłada się na nią takiego 
obowiązku – ponowne przeczytanie, 
sprawdzenie i przedstawienie uwag do 
projektu sprawozdania w czasie trwania 
dochodzenia oraz do sprawozdania 
końcowego przed publikacją dokumentu 
w momencie zakończenia dochodzenia 
oraz, w stosownych przypadkach, 
uwzględnił jej uwagi;

cb) opublikował treść zgłoszenia, przy 
jednoczesnym zachowaniu anonimowości 
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osoby zgłaszającej – chyba że osoba ta 
wyraziła odmienne życzenie – we 
własnych kanałach komunikacyjnych;

3. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by właściwe organy 
podejmowały działania następcze 
w związku ze zgłoszeniami, wdrażając 
niezbędne środki, oraz by badały
w odpowiednim zakresie przedmiot 
zgłoszeń. Właściwe organy informują 
osobę zgłaszającą o ostatecznym wyniku 
dochodzenia.

3. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by właściwy organ 
podejmował działania następcze w
związku ze zgłoszeniami, wdrażając 
niezbędne środki, oraz by badał w
odpowiednim zakresie przedmiot zgłoszeń. 
Właściwe organy informują osobę 
zgłaszającą o ostatecznym wyniku 
dochodzenia.

3a. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by organy krajowe miały 
możliwość podejmowania odpowiednich 
działań naprawczych.

3b. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by organ krajowy 
publikował sprawozdanie końcowe, przy 
jednoczesnym zachowaniu anonimowości 
osoby zgłaszającej – chyba że osoba ta 
zrezygnuje z prawa do anonimowości –
oraz by organ zagwarantował, że 
sprawozdanie to zawiera uwagi osoby 
zgłaszającej oraz, w stosownych 
przypadkach, środki naprawcze.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby każdy organ, który otrzymał 
zgłoszenie, ale nie jest właściwy do 
podjęcia działań w związku ze zgłoszonym 
naruszeniem, przekazał je właściwemu
organowi, oraz zapewniają, aby osoba 
zgłaszająca została o tym poinformowana.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby każdy organ, który otrzymał 
zgłoszenie, ale nie jest właściwy do 
podjęcia działań w związku ze zgłoszonym 
naruszeniem, przekazał je niezwłocznie
organowi krajowemu, oraz zapewniają, 
aby osoba zgłaszająca została o tym
niezwłocznie poinformowana.

4a. Państwa członkowskie przewidują 
środki z zakresu wsparcia prawnego dla 
sygnalistów przez cały okres trwania 
procedury. Udostępniają one stałe 
doradztwo prawne dla wszystkich 
potencjalnych sygnalistów. 

4b. Państwa członkowskie gwarantują, 
że osoby zgłaszające mają dostęp do 
pomocy prawnej w trakcie trwania 
procedury.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zostały zaprojektowane 
i ustanowione oraz są obsługiwane 
w sposób zapewniający kompletność, 
integralność i poufność informacji oraz 
uniemożliwiający uzyskanie dostępu 
nieupoważnionym członkom personelu 
właściwego organu;

b) zostały zaprojektowane i
ustanowione oraz są obsługiwane w sposób 
zapewniający kompletność, integralność i
poufność informacji oraz uniemożliwiający 
uzyskanie dostępu nieupoważnionym 
członkom personelu właściwych organów;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli rozmowa telefoniczna jest 
nagrywana i będzie przechowywana, 
właściwe organy zapewniają uzyskanie 
wcześniejszej zgody sygnalisty i ochronę 
jego poufności w celu zapewnienia mu 
ochrony.

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 Artykuł 9

Procedury mające zastosowanie do 
zgłaszania zewnętrznego

Procedury mające zastosowanie do 
zgłaszania zewnętrznego

1. Procedury zgłaszania i działania 
następcze w związku ze zgłoszeniami, 
o których mowa w art. 4, obejmują 
następujące elementy:

1. Procedury zgłaszania i działania 
następcze w związku ze zgłoszeniami, 
o których mowa w art. 4, obejmują 
następujące elementy:

a) informacje o tym, jaki może być 
wymagany przez właściwy organ sposób 
wyjaśnienia informacji zgłoszonych przez 
osobę zgłaszającą lub przedstawienia 

a) informacje o tym, jaki może być 
wymagany przez właściwy organ sposób 
wyjaśnienia informacji zgłoszonych przez 
osobę zgłaszającą lub przedstawienia 
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dodatkowych informacji dostępnych osobie 
zgłaszającej;

dodatkowych informacji dostępnych osobie 
zgłaszającej;

aa) sposób, w jaki właściwe organy 
zapewniają, aby osoba zgłaszająca mogła 
sprawdzić i poprawić sprawozdanie oraz 
przedstawić odnośne uwagi podczas 
trwania dochodzenia – przy czym nie 
nakłada się na nią takiego obowiązku –
tak aby uwagi osoby zgłaszającej, w 
stosownych przypadkach, zostały 
uwzględnione w dalszej części 
dochodzenia oraz aby mogła ona 
przedstawić uwagi do sprawozdania 
końcowego i aby uwagi takie zostały ujęte 
w sprawozdaniu końcowym i w jego 
opublikowanej wersji;

ab) należyte monitorowanie zgłoszenia 
przez wyznaczoną osobę lub służbę, w tym 
odpowiednie środki oraz, w stosownych 
przypadkach, dochodzenia dotyczące 
przedmiotu zgłoszeń;

b) rozsądny termin nieprzekraczający 
trzech miesięcy lub, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, sześciu 
miesięcy na przekazanie osobie 
zgłaszającej informacji zwrotnych na temat 
działań następczych podjętych w związku 
ze zgłoszeniem oraz rodzaj i treść tych 
informacji zwrotnych;

b) rozsądny termin nieprzekraczający 
trzech miesięcy lub, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, sześciu 
miesięcy na przekazanie osobie 
zgłaszającej informacji zwrotnych na temat 
działań następczych podjętych w związku 
ze zgłoszeniem oraz rodzaj i treść tych 
informacji zwrotnych;

c) zasady poufności mające 
zastosowanie do zgłoszeń, w tym 
szczegółowy opis okoliczności, w których 
poufne dane osoby zgłaszającej mogą
zostać ujawnione.

c) zasady poufności mające 
zastosowanie do zgłoszeń, w tym 
szczegółowy opis okoliczności, w których 
poufne dane osoby zgłaszającej mogą 
zostać ujawnione, a także środki 
zaskarżenia, którymi dysponuje osoba 
zgłaszająca w celu podjęcia działań w 
takich sytuacjach.

2. Szczegółowy opis, o którym mowa 
w ust. 1 lit. c), obejmuje wyjątkowe 
sytuacje, w których zagwarantowanie 
poufności danych osobowych może nie być 
możliwe, w tym przypadki, gdy ujawnienie 
danych jest koniecznym i proporcjonalnym
obowiązkiem wynikającym z prawa Unii 
lub prawa krajowego w kontekście 
dochodzeń lub późniejszych postępowań 
sądowych bądź w celu zabezpieczenia 

2. Szczegółowy opis, o którym mowa 
w ust. 1 lit. c), obejmuje wyjątkowe 
sytuacje, w których zagwarantowanie 
poufności danych osobowych może nie być 
możliwe, w tym przypadki, gdy ujawnienie 
danych jest koniecznym i proporcjonalnym 
obowiązkiem wynikającym z prawa Unii 
lub prawa krajowego w kontekście 
dochodzeń lub późniejszych postępowań 
sądowych bądź w celu zabezpieczenia 
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wolności innych osób, włącznie z prawem 
do obrony przysługującym osobie, której 
dotyczy zgłoszenie, w każdym przypadku 
z zastrzeżeniem stosownych zabezpieczeń 
przewidzianych w tych przepisach 
unijnych lub krajowych.

wolności innych osób, włącznie z prawem 
do obrony przysługującym osobie, której 
dotyczy zgłoszenie, w każdym przypadku 
z zastrzeżeniem stosownych zabezpieczeń 
przewidzianych w tych przepisach 
unijnych lub krajowych.

3. Język szczegółowego opisu, 
o którym mowa w ust. 1 lit. c), musi być 
jasny i zrozumiały, przy czym opis ten 
musi być łatwo dostępny dla osób 
zgłaszających.

3. Język szczegółowego opisu, 
o którym mowa w ust. 1 lit. c), musi być 
jasny i zrozumiały, przy czym opis ten 
musi być łatwo dostępny dla osób 
zgłaszających.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
właściwe organy publikowały na swoich 
stronach internetowych w oddzielnej, 
łatwej do zidentyfikowania i łatwo 
dostępnej sekcji co najmniej następujące 
informacje:

Państwa członkowskie i Komisja 
dopilnowują, aby właściwe organy oraz 
podmioty prawne sektora prywatnego i 
sektora publicznego ustanawiające 
wewnętrzne kanały i procedury zgłaszania 
nieprawidłowości i monitorowania 
zgłoszeń publikowały na swoich stronach 
internetowych w oddzielnej, łatwej do 
zidentyfikowania i łatwo dostępnej sekcji 
co najmniej następujące informacje:

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dane kontaktowe organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
działających na rzecz ochrony 
sygnalistów;
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) dostęp do sprawozdań i zaleceń 
opublikowanych przez właściwe organy;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy niezwłocznie 
wysyłają potwierdzenie otrzymania 
zgłoszeń dokonanych na piśmie na adres 
pocztowy lub elektroniczny wskazany 
przez osobę zgłaszającą, chyba że osoba 
zgłaszająca wyraźnie się sprzeciwi takiemu 
działaniu lub właściwy organ ma
uzasadnione powody, by sądzić, że 
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia 
złożonego na piśmie zagrozi ochronie 
tożsamości osoby zgłaszającej.

2. Właściwe organy oraz podmioty 
prawne sektora prywatnego i sektora 
publicznego niezwłocznie wysyłają 
potwierdzenie otrzymania zgłoszeń 
dokonanych na piśmie na adres pocztowy 
lub elektroniczny wskazany przez osobę 
zgłaszającą, chyba że osoba zgłaszająca 
wyraźnie się sprzeciwi takiemu działaniu 
lub właściwy organ bądź podmioty prawne 
sektora prywatnego i sektora publicznego 
mają uzasadnione powody, by sądzić, że 
potwierdzenie otrzymania zgłoszenia 
złożonego na piśmie zagrozi ochronie 
tożsamości osoby zgłaszającej.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za 
pośrednictwem nagrywanej linii 
telefonicznej, właściwy organ – za zgodą 
osoby zgłaszającej – ma prawo 
udokumentować zgłoszenie ustne w jeden 
z następujących sposobów:

Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za 
pośrednictwem nagrywanej linii 
telefonicznej, właściwe organy oraz 
podmioty prawne sektora prywatnego i 
sektora publicznego – za zgodą osoby 
zgłaszającej i przy zapewnieniu niezbędnej 
poufności – mają prawo udokumentować 
zgłoszenie ustne w jeden z następujących 
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sposobów:

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ umożliwia osobie 
zgłaszającej sprawdzenie, poprawienie 
i zatwierdzenie transkryptu rozmowy przez 
jego podpisanie.

Właściwe organy oraz podmioty prawne 
sektora prywatnego i sektora publicznego 
umożliwiają osobie zgłaszającej 
sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie 
transkryptu rozmowy przez jego 
podpisanie.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest 
za pośrednictwem nienagrywanej linii 
telefonicznej, właściwy organ ma prawo 
udokumentować zgłoszenie ustne w formie 
dokładnego protokołu rozmowy 
sporządzonego przez wyznaczonych 
członków personelu. Właściwy organ 
umożliwia osobie zgłaszającej 
sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie 
protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

4. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest 
za pośrednictwem nienagrywanej linii 
telefonicznej, właściwe organy oraz 
podmioty prawne sektora prywatnego i 
sektora publicznego mają prawo 
udokumentować zgłoszenie ustne w formie 
dokładnego protokołu rozmowy 
sporządzonego przez wyznaczonych 
członków personelu. Właściwe organy 
oraz podmioty prawne sektora prywatnego 
i sektora publicznego umożliwiają osobie 
zgłaszającej sprawdzenie, poprawienie i
zatwierdzenie protokołu rozmowy przez 
jego podpisanie.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli dana osoba zwróci się o spotkanie Jeżeli dana osoba zwróci się o spotkanie z
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z wyznaczonymi członkami personelu 
właściwego organu w celu zgłoszenia 
naruszenia zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c), 
właściwe organy zapewniają, za zgodą 
osoby zgłaszającej, przechowywanie 
kompletnych i dokładnych zapisów ze 
spotkania w trwałej i możliwej do 
wyszukania formie. Właściwy organ ma
prawo dokumentować zapisy ze spotkania 
w jeden z następujących sposobów:

wyznaczonymi członkami personelu 
właściwych organów lub podmiotów 
prawnych sektora prywatnego i sektora 
publicznego w celu zgłoszenia naruszenia 
zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c), właściwe 
organy oraz podmioty prawne sektora 
prywatnego i sektora publicznego 
zapewniają, za zgodą osoby zgłaszającej, 
przechowywanie kompletnych i
dokładnych zapisów ze spotkania w trwałej 
i możliwej do wyszukania formie. 
Właściwe organy oraz podmioty prawne 
sektora prywatnego i sektora publicznego 
mają prawo dokumentować zapisy ze 
spotkania w jeden z następujących 
sposobów:

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kompletnego i dokładnego 
protokołu spotkania przygotowanego przez 
wyznaczonych członków personelu 
właściwego organu.

b) kompletnego i dokładnego 
protokołu spotkania przygotowanego przez 
wyznaczonych członków personelu 
właściwego organu oraz podmiotów 
prawnych sektora prywatnego i sektora 
publicznego.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ umożliwia osobie 
zgłaszającej sprawdzenie, poprawienie 
i zatwierdzenie protokołu spotkania przez 
jego podpisanie.

Właściwe organy oraz podmioty prawne 
sektora prywatnego i sektora publicznego 
umożliwiają osobie zgłaszającej 
sprawdzenie, poprawienie i zatwierdzenie 
protokołu spotkania przez jego podpisanie.
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Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba zgłaszająca kwalifikuje się 
do objęcia ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy, o ile ma uzasadnione 
podstawy do tego, by przypuszczać, że 
informacje zawarte w zgłoszeniu są 
prawdziwe w chwili jego dokonywania 
oraz że informacje te są objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy.

1. Osoba zgłaszająca kwalifikuje się 
do objęcia ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy od momentu zwrócenia się 
przez nią do jednego z kanałów zgłaszania 
wewnętrznego bądź zewnętrznego 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie i 
to przez cały czas trwania procedury, a 
także po jej zakończeniu, chyba że nie 
występuje żadne ryzyko odwetu.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

2. Osoba dokonująca zgłoszenia 
zewnętrznego kwalifikuje się do objęcia 
ochroną na mocy niniejszej dyrektywy, 
jeżeli spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

skreśla się

a) osoba ta najpierw zgłosiła 
naruszenie wewnętrznie, ale w odpowiedzi 
na jej zgłoszenie nie podjęto żadnych 
odpowiednich działań w rozsądnym 
terminie, o którym mowa w art. 5;

b) osoba zgłaszająca nie miała 
dostępu do wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości lub nie 
można było racjonalnie oczekiwać, że 
będzie świadoma dostępności takich 
kanałów;

c) zgodnie z art. 4 ust. 2 osoba 
zgłaszająca nie miała obowiązku 
korzystania z wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości;

d) w świetle przedmiotu zgłoszenia 
nie można było racjonalnie oczekiwać, że 
będzie korzystała z wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości; 

e) osoba ta miała uzasadnione 
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podstawy, aby przypuszczać, że 
wykorzystanie wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości może 
zagrozić skuteczności działań 
dochodzeniowych prowadzonych przez 
właściwe organy;

f) na mocy prawa Unii osoba ta była 
uprawniona do bezpośredniego zgłaszania 
naruszeń właściwemu organowi za 
pośrednictwem zewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości.

b) nie można było od niej racjonalnie 
oczekiwać, że skorzysta z wewnętrznych 
lub zewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości, z powodu 
bezpośredniego lub oczywistego 
zagrożenia dla interesu publicznego lub ze 
względu na szczególne okoliczności 
sprawy lub na ryzyko nieodwracalnej 
szkody.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Osoba, która anonimowo ujawnia 
informacje objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy i której tożsamość 
została następnie ujawniona, również 
kwalifikuje się do objęcia ochroną na 
mocy niniejszej dyrektywy.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Osoba zgłaszająca odpowiednim 
organom lub jednostkom organizacyjnym 
Unii naruszenia objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy 
kwalifikuje się do objęcia ochroną 
ustanowioną w niniejszej dyrektywie na 

3. Osoba fizyczna lub prawna 
zgłaszająca odpowiednim organom lub 
jednostkom organizacyjnym Unii 
naruszenia objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy kwalifikuje się do 
objęcia ochroną ustanowioną w niniejszej 
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takich samych warunkach jak osoba, która 
dokonała zgłoszenia zewnętrznego zgodnie 
z warunkami określonymi w ust. 2.

dyrektywie na takich samych warunkach 
jak osoba, która dokonała zgłoszenia 
zgodnie z warunkami określonymi w ust.
1.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zakazać wszelkich 
form odwetu – zarówno bezpośredniego, 
jak i pośredniego – wobec osób 
zgłaszających, które spełniają warunki 
określone w art. 13, w tym w szczególności 
w następujących formach:

1. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują niezbędne środki, aby objąć 
zakazem i sankcjonować wszelkie formy
odwetu – zarówno bezpośredniego, jak i
pośredniego – wobec:

a) osób zgłaszających, które spełniają 
definicję z art. 3 ust. 9, lub osób 
przygotowujących się do dokonania 
wkrótce zgłoszenia lub ujawnienia;

b) wszystkich osób bliskich osoby 
zgłaszającej, które również łączy stosunek 
pracy z pracodawcą, klientem lub 
odbiorcą usług osoby zgłaszającej;

c) każdej osoby fizycznej lub prawnej, 
która współpracuje lub współpracowała z 
osobą zgłaszającą lub udzielała jej 
pomocy w zakresie przedmiotu zgłoszenia, 
zwłaszcza w formie wymiany informacji 
na temat przedmiotu zgłoszenia;

d) każdej osoby uczestniczącej w 
wykonywaniu przysługującego osobie 
zgłaszającej prawa do podania do 
wiadomości publicznej;  

e) każdej osoby reprezentującej osobę 
zgłaszającą lub każdej osoby, która 
udzieliła wsparcia osobie zgłaszającej;

f) rodziny i bliskich osoby 
zgłaszającej;

1a. Działania odwetowe, o których 
mowa w ust. 1, mogą przybierać w 
szczególności następujące formy, w 
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sposób realny bądź też w postaci gróźb lub 
sugestii:

a) zawieszenia, przymusowego urlopu 
bezpłatnego, zwolnienia lub 
równoważnych środków;

a) zawieszenia, przymusowego urlopu 
bezpłatnego, zwolnienia lub 
równoważnych środków;

b) degradacji lub wstrzymania 
awansu;

b) degradacji lub wstrzymania 
awansu;

c) przekazania obowiązków, zmiany 
miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, 
zmiany godzin pracy;

c) przekazania obowiązków, zmiany 
miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, 
zmiany godzin pracy;

d) wstrzymania szkoleń; d) wstrzymania szkoleń;

e) negatywnej oceny wyników lub 
wystawienia negatywnej opinii 
o pracowniku;

e) negatywnej oceny wyników lub 
wystawienia negatywnej opinii o
pracowniku lub odmowy wydania 
zaświadczenia o zatrudnieniu;

f) nałożenia lub zastosowania 
jakiejkolwiek kary dyscyplinarnej, nagany 
lub innej kary, w tym finansowej;

f) nałożenia lub zastosowania 
jakiejkolwiek kary dyscyplinarnej, nagany 
lub innej kary, w tym finansowej;

g) przymusu, zastraszania, mobbingu 
lub wykluczenia w miejscu pracy;

g) przymusu, zastraszania, mobbingu 
lub wykluczenia w miejscu pracy lub poza 
nim, lub też nieprzeciwdziałanie im;

h) dyskryminacji, niekorzystnego lub 
niesprawiedliwego traktowania;

h) dyskryminacji, niekorzystnego lub 
niesprawiedliwego traktowania;

i) i)nieprzekształcenia umowy o pracę 
na czas określony w umowę o pracę na 
czas nieokreślony;

i) i)nieprzekształcenia umowy o pracę 
na czas określony w umowę o pracę na 
czas nieokreślony;

j) nieprzedłużenia lub 
przedterminowego rozwiązania umowy 
o pracę na czas określony;

j) nieprzedłużenia lub
przedterminowego rozwiązania umowy 
o pracę na czas określony;

k) szkody, w tym nadszarpnięcia 
reputacji danej osoby, lub strat 
finansowych, w tym strat gospodarczych 
i utraty dochodu;

k) szkody, w tym nadszarpnięcia 
reputacji danej osoby, zwłaszcza w 
serwisach społecznościowych, lub strat 
finansowych, w tym strat gospodarczych i
utraty dochodu;

l) umieszczenia na czarnej liście na 
podstawie nieformalnego lub formalnego 
porozumienia sektorowego lub 
branżowego, co oznacza, że dana osoba nie 
znajdzie w przyszłości zatrudnienia 
w danym sektorze lub danej branży;

l) umieszczenia na czarnej liście na 
podstawie nieformalnego lub formalnego 
porozumienia sektorowego lub 
branżowego, co oznacza, że dana osoba nie 
znajdzie w przyszłości zatrudnienia 
w danym sektorze lub danej branży;

m) przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy dotyczącej 
towarów lub umowy o świadczenie usług;

m) przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy dotyczącej 
towarów lub umowy o świadczenie usług;
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ma) odmowy rozważenia wykonalnej 
możliwości przeniesienia na wniosek 
osoby zgłaszającej;

n) unieważnienia licencji lub 
zezwolenia.

n) unieważnienia licencji lub 
zezwolenia.

na) świadomego ignorowania przez 
przełożonego lub przez organ kontrolny 
działań odwetowych wymierzonych 
przeciwko osobie objętej ochroną; 

nb) naruszenia poufności i 
anonimowości osoby zgłaszającej oraz 
osób objętych ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy; 

nc) presji fizycznej, psychicznej lub 
finansowej wywieranej na osoby objęte 
ochroną na mocy niniejszej dyrektywy;

nd) odmowy prawa do obrony, w tym 
nadmiernych opóźnień w rozpatrywaniu 
spraw; 

ne) znęcania się i nękania 
instytucjonalnego.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki, aby zapewnić ochronę 
osób zgłaszających, które spełniają 
warunki określone w art. 13, przed 
odwetem. Takie środki obejmują 
w szczególności środki określone w ust. 2–
8.

1. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują niezbędne środki, aby zapewnić 
ochronę osób zgłaszających, które 
spełniają warunki określone w art. 13, 
przed odwetem. Takie środki obejmują 
w szczególności środki określone w ust. 2–
8.

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Osoby zgłaszające mają dostęp do 
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odpowiednich środków zaskarżenia. 
Wybór odpowiednich środków zaskarżenia 
zależy od rodzaju odwetu, którego osoba 
padła ofiarą.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Oprócz zwolnienia ze środków 
ogólnych, procedur i środków prawnych 
przewidzianych w dyrektywie (UE) 
2016/943 w postępowaniu sądowym, 
w tym w przypadku zniesławienia, 
naruszenia praw autorskich, naruszenia 
tajemnicy lub w przypadku wniosków 
o odszkodowanie na podstawie 
prywatnego, publicznego lub zbiorowego 
prawa pracy, osoby zgłaszające mają 
prawo wystąpić o oddalenie wniosku na 
podstawie dokonanego zgłoszenia lub 
ujawnienia zgodnie z niniejszą dyrektywą.

7. W postępowaniu sądowym, w tym 
w przypadku zniesławienia, naruszenia 
praw autorskich, naruszenia tajemnicy lub 
w przypadku wniosków o odszkodowanie 
na podstawie prywatnego, publicznego lub 
zbiorowego prawa pracy, osoby 
zgłaszające mają prawo wystąpić o
oddalenie wniosku na podstawie 
dokonanego zgłoszenia lub ujawnienia 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Osoby zgłaszające mogą zostać 
objęte najkorzystniejszymi środkami 
ochrony państw członkowskich, w których 
znajduje się podmiot, którego dotyczy 
zgłoszenie, lub grupa, do której podmiot 
ten należy.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Oprócz udzielania pomocy prawnej 
osobom zgłaszającym w postępowaniach 
karnych i transgranicznych 
postępowaniach cywilnych zgodnie 
z dyrektywą (UE) 2016/1919 i dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/52/WE63 oraz zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskie mogą 
przewidzieć dalsze środki pomocy prawnej 
i finansowej oraz wsparcie na rzecz osób 
zgłaszających w toku postępowania 
sądowego.

8. Oprócz udzielania pomocy prawnej 
osobom zgłaszającym w postępowaniach 
karnych i transgranicznych 
postępowaniach cywilnych zgodnie z
dyrektywą (UE) 2016/1919 i dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/52/WE63 oraz zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskie mogą 
przewidzieć dalsze środki pomocy prawnej 
i finansowej na rzecz osób zgłaszających 
w toku postępowania sądowego, przy czym 
ma to również zastosowanie do sytuacji, 
gdy wobec osoby zgłaszającej kierowane 
są groźby, które w założeniu mają 
uniemożliwić wszczęcie procesu
sądowego.

__________________ __________________

63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie niektórych aspektów mediacji 
w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3).

63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie niektórych aspektów mediacji 
w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.U. L 136 z 24.5.2008, s. 3).

Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 Artykuł 17

Kary Sankcje

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary stosowane wobec osób fizycznych lub 
prawnych, które:

1. Państwa członkowskie i Komisja 
ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i
odstraszające kary stosowane wobec osób 
fizycznych lub prawnych, które:

a) utrudniają lub próbują utrudniać 
zgłaszanie;

a) utrudniają lub próbują utrudniać 
zgłaszanie;

b) podejmują działania odwetowe 
wobec osób zgłaszających;

b) podejmują działania odwetowe 
wobec osób zgłaszających i wobec 
wszystkich osób fizycznych lub prawnych 
związanych z działaniami objętymi 
ochroną na mocy niniejszej dyrektywy;
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c) wszczynają uciążliwe postępowania 
przeciwko osobom zgłaszającym;

c) wszczynają uciążliwe postępowania 
przeciwko osobom zgłaszającym i 
przeciwko wszystkim osobom fizycznym 
lub prawnym związanym z działaniami 
objętymi ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy;

d) dopuszczają się naruszeń 
obowiązku utrzymania w tajemnicy 
tożsamości osób zgłaszających.

d) dopuszczają się naruszeń
obowiązku utrzymania w tajemnicy 
tożsamości osób zgłaszających i 
wszystkich osób fizycznych lub prawnych 
związanych z działaniami objętymi 
ochroną na mocy niniejszej dyrektywy.

da) po zamknięciu sprawy ponownie 
dopuszczają się naruszenia, które zostało 
zgłoszone przez osobę zgłaszającą.

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary stosowane wobec osób dokonujących 
zgłoszeń lub ujawnień w złej wierze oraz 
zgłoszeń lub ujawnień stanowiących 
nadużycie, w tym środki odszkodowawcze 
dla osób, które poniosły szkodę w wyniku 
takich zgłoszeń lub ujawnień.

2. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary stosowane wobec osób dokonujących 
zgłoszeń lub ujawnień w złej wierze oraz 
zgłoszeń lub ujawnień stanowiących 
nadużycie, o ile postępowanie w złej 
wierze można udowodnić, w tym
ustanawiają środki odszkodowawcze dla 
osób, które poniosły szkodę w wyniku 
takich zgłoszeń lub ujawnień. Powyższe 
nie ma zastosowania do zgłoszeń i 
ujawnień dokonanych w dobrej wierze, 
opartych na racjonalnych przesłankach 
uprawniających do uznania zgłaszanych 
lub ujawnianych okoliczności za 
prawdziwe.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a

Stosowanie aktów delegowanych do 
aktualizacji załącznika

W każdym przypadku, gdy nowy akt 
prawny Unii wchodzi w zakres 
przedmiotowy określony w art. 1 ust. 1 lit. 
a) lub art. 1 ust. 2, Komisja odpowiednio 
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zmienia załączniki do dyrektywy w drodze 
aktu delegowanego.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera A – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Procedury udzielania zamówień 
publicznych odnoszące się do zamówień na 
dostawy produktów związanych 
z obronnością oraz zamówień na dostawy 
i usługi w zakresie wody, energii 
elektrycznej, transportu oraz usługi 
pocztowe, a także wszelkich innych 
zamówień lub usług, które regulują 
przepisy Unii:

1. Procedury udzielania zamówień 
publicznych odnoszące się do zamówień na 
dostawy produktów związanych z
obronnością oraz zamówień na dostawy i
usługi w zakresie wody, energii 
elektrycznej, transportu oraz usługi 
pocztowe, a także wszelkich innych 
zamówień lub usług, które regulują 
przepisy Unii, w szczególności:

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera A – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedury odwoławcze, które 
regulują:

2. Procedury odwoławcze, które 
regulują w szczególności:

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera B – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy ustanawiające ramy regulacyjne 
i nadzorcze oraz ochronę konsumentów 
i inwestorów w zakresie unijnych usług 
finansowych oraz rynków kapitałowych, 
usług w zakresie bankowości, kredytów, 
ubezpieczeń i reasekuracji, emerytur 
zakładowych lub indywidualnych, 
papierów wartościowych, funduszy 
inwestycyjnych, płatności i doradztwa 

Przepisy ustanawiające ramy regulacyjne i
nadzorcze oraz ochronę konsumentów i
inwestorów w zakresie unijnych usług 
finansowych oraz rynków kapitałowych, 
usług w zakresie bankowości, kredytów, 
ubezpieczeń i reasekuracji, emerytur 
zakładowych lub indywidualnych, 
papierów wartościowych, funduszy 
inwestycyjnych, płatności i doradztwa 
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inwestycyjnego oraz usług wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do 
działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 
zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE 
i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 
2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 
338), które regulują:

inwestycyjnego oraz usług wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 
dopuszczenia instytucji kredytowych do 
działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 
zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i
uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 
2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 
338), które regulują w szczególności:

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera B a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ba. Art. 1 lit. a) ppkt (iib) – normy 
socjalne oraz normy bezpieczeństwa i 
higieny pracy

1. Normy socjalne Unii Europejskiej, 
które regulują w szczególności:

(i) dyrektywa Rady 79/7/EWG z dnia 
19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego 
wprowadzania w życie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego 
(Dz.U. L 6 z 10.1.1979, s. 24);

(ii) dyrektywa Rady 91/533/EWG z 
dnia 14 października 1991 r. w sprawie 
obowiązku pracodawcy dotyczącego 
informowania pracowników o warunkach 
stosowanych do umowy lub stosunku 
pracy (Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32);

(iii) dyrektywa Rady 91/383/EWG z 
dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniająca 
środki mające wspierać poprawę 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 
pracowników pozostających w stosunku 
pracy na czas określony lub w czasowym 
stosunku pracy (Dz.U. L 206 z 29.7.1991, 
s. 19);
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(iv) dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 
22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony 
pracy osób młodych (Dz.U. L 216 z 
20.8.1994, s. 12);

(v) dyrektywa Rady 98/59/WE w 
sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszącego się do 
zwolnień grupowych (Dz.U. L 225 z 
12.8.1998, s. 16);

(vi) Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 
29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony 
uprawnień do dodatkowych świadczeń 
emerytalnych lub rentowych pracowników 
i osób prowadzących działalność na 
własny rachunek przemieszczających się 
we Wspólnocie (Dz.U. L 209 z 25.7.1998, 
s. 46).

(vii) dyrektywa Rady 2000/78/WE z 
dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca 
ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16);

(viii) dyrektywa Rady 2000/43/WE z 
dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w 
życie zasadę równego traktowania osób 
bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22);

(ix) dyrektywa 2000/79/WE z dnia 27 
listopada 2000 r. dotycząca Europejskiego 
porozumienia w sprawie organizacji czasu 
pracy personelu pokładowego w lotnictwie 
cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie 
Europejskich Linii Lotniczych (AEA), 
Europejską Federację Pracowników 
Transportu (ETF), Europejskie 
Stowarzyszenie Cockpit (ECA), 
Stowarzyszenie Linii Lotniczych 
Regionów Europy (ERA) i 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Przewoźników Lotniczych (IACA) (Dz.U. 
L 302 z 1.12.2000, s. 57);

(x) dyrektywa 2001/23/WE w sprawie 
ochrony praw pracowniczych w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub 
zakładu (Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16);
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(xi) dyrektywa 2002/15/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 marca 2002 r. w sprawie organizacji 
czasu pracy osób wykonujących czynności 
w trasie w zakresie transportu drogowego 
(Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35–39) oraz 
rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego 
oraz zmieniające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak 
również uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 
11.4.2006, s. 1);

(xii) dyrektywa 2003/41/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
czerwca 2003 r. w sprawie działalności 
instytucji pracowniczych programów 
emerytalnych oraz nadzoru nad takimi 
instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 
10);

(xiii) dyrektywa Rady 2004/113/WE z 
dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w 
życie zasadę równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do 
towarów i usług oraz dostarczania 
towarów i usług (Dz.U. L 373 z 
21.12.2004, s. 37);

(xiv) dyrektywa 2003/88/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. dotycząca niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 
299 z 18.11.2003, s. 9);

(xv) dyrektywa 2006/54/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w 
dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 
204 z 26.7.2006, s. 23);

(xvi) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/94/WE z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie 
ochrony pracowników na wypadek 
niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. L 
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283 z 28.10.2008, s. 36);

(xvii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania 
zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 
180 z 15.7.2010, s. 1);

(xviii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków 
ułatwiających korzystanie z praw 
przyznanych pracownikom w kontekście 
swobodnego przepływu pracowników 
(Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8);

(xix) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 
15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania 
dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług, zmieniająca 
rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w 
sprawie współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
(„rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. 
L 159 z 28.5.2014, s. 11);

(xx) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
minimalnych wymogów służących 
zwiększeniu mobilności pracowników 
między państwami członkowskimi dzięki 
łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu 
uprawnień do dodatkowych emerytur 
(Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 1);

(xxi) rozporządzenie (WE) nr 450/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika 
kosztów pracy (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, s. 
1);

(xxii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 
z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiające wspólne zasady dotyczące 
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warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylające 
dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 z 
14.11.2009, s. 51);

(xxiii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 
dnia 16 września 2009 r. dotyczące 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 284 z 
30.10.2009, s. 1);

(xxiv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 
dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii (Dz.U. L 141 z 27.5.2011, 
s. 1);

(xxv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (Dz.U. L 72 z 
12.3.2014, s. 1);

(xxvi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 
dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
postępowania upadłościowego (Dz.U. L 
141 z 5.6.2015, s. 19).

2. Normy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy, które regulują w 
szczególności:

(i) wszystkie dyrektywy szczegółowe w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG; 

(ii) dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 
31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w celu poprawy opieki 
medycznej na statkach (Dz.U. L 113 z 
30.4.1992, s. 19);

(iii) dyrektywa 2001/95/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 
15.1.2002, s. 4);
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(iv) dyrektywa 2006/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.U. L 
157 z 9.6.2006, s. 24);

(v) dyrektywa 2006/15/WE z dnia 7 
lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz 
indykatywnych dopuszczalnych wartości 
narażenia zawodowego w celu wykonania 
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz 
zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 
2000/39/WE (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, s. 
36);

(vi) dyrektywa 2008/68/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 września 2008 r. w sprawie transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. 
L 260 z 30.9.2008, s. 13);

(vii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 
16 września 2009 r. dotycząca 
minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania 
sprzętu roboczego przez pracowników 
podczas pracy (druga dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 260 z 
3.10.2009, s. 5);

(viii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z 
narażeniem na działanie azbestu w 
miejscu pracy (Dz.U. L 330 z 16.12.2009, 
s. 28);

(ix) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa 
w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70).
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera C – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólne wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa produktów 
wprowadzanych do obrotu w Unii, które 
określają i regulują:

1. Ogólne wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa produktów 
wprowadzanych do obrotu w Unii, które 
określają i regulują w szczególności:

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera C – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wprowadzanie do obrotu oraz 
stosowanie produktów wrażliwych 
i niebezpiecznych, które regulują:

2. Wprowadzanie do obrotu oraz 
stosowanie produktów wrażliwych i
niebezpiecznych, które regulują w 
szczególności:

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera D – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wymogi bezpieczeństwa 
w sektorze drogowym, które regulują:

3. Wymogi bezpieczeństwa w
sektorze drogowym, które regulują w 
szczególności:

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera D – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymogi bezpieczeństwa 
w sektorze morskim, które regulują:

4. Wymogi bezpieczeństwa w
sektorze morskim, które regulują w 
szczególności:
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

E Art. 1 lit. a) ppkt (v) – ochrona 
środowiska:

E Art. 1 lit. a) ppkt (v) – ochrona 
środowiska, ochrona środowiska, 
zrównoważony rozwój, gospodarowanie 
odpadami, zanieczyszczenie morza, 
atmosfery i zanieczyszczenie hałasem, 
ochrona wody i gleby oraz 
gospodarowanie nimi, ochrona przyrody i 
różnorodności biologicznej, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy dotyczące 
odpowiedzialności za środowisko, w 
szczególności:

(Uwaga: ustęp należy dodać przed załącznikiem I, część 1, pkt E ppkt i))

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów
wprowadzających do obrotu drewno 
i produkty z drewna (Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23);

skreśla się
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Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 
21 października 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2005/35/WE w sprawie 
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków 
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa (Dz.U. L 280 
z 27.10.2009, s. 52);

skreśla się

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego oraz zmiany 
dyrektywy 2009/16/WE (Dz.U. L 123 
z 19.5.2015, s. 55);

skreśla się

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 
recyklingu statków oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
i dyrektywę 2009/16/WE (Dz.U. L 330 
z 10.12.2013, s. 1);

skreśla się
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xvii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 
z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu 
i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 
(Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60);

skreśla się

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) rozporządzenie (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, 
s. 1);

skreśla się

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – podpunkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

skreśla się
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ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich 
obiektów energetycznego spalania (Dz.U. 
L 313 z 28.11.2015, s. 1).

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przepisy dotyczące dostępu do 
informacji dotyczących środowiska:

(i) dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska i 
uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG 
(Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26);

(ii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 
z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43);

(iii) rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o 
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13);

(iv) dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2007 r. ustanawiająca infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 
25.4.2007, s. 1).

(v) Dyrektywa 2003/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do 
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sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U. L 156 z 
25.6.2003, s. 17).

(Uwaga: ustęp należy wstawić po lit. E pkt 
(ii))

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przepisy dotyczące środowiska i 
klimatu, w tym:

(i) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
Program działań na rzecz środowiska i 
klimatu (LIFE) i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 185).

(ii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 
140 z 5.6.2009, s. 16);

(iii) dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 
2003/87/WE w celu usprawnienia i 
rozszerzenia wspólnotowego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 
63) oraz wszystkie powiązane z nią 
rozporządzenia;

(iv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające 
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dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie, w celu 
wprowadzenia w życie do 2020 r. 
porozumienia międzynarodowego w 
sprawie stosowania jednego 
międzynarodowego środka rynkowego do 
emisji z międzynarodowego lotnictwa 
(Dz.U. L 129 z 30.4.2014, s. 1);

(v) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku 
węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 
2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 
2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 
1013/2006 (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 
114);

(vi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
mechanizmu monitorowania i 
sprawozdawczości w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych oraz zgłaszania innych 
informacji na poziomie krajowym i 
unijnym, mających znaczenie dla zmiany 
klimatu, oraz uchylające decyzję nr 
280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 
13);

(vii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
fluorowanych gazów cieplarnianych i 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 
195);

(viii) dyrektywa Rady 2003/96/WE z 
dnia 27 października 2003 r. w sprawie 
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów 
ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii 
elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 
51);

(ix) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
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25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej, zmiany 
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 
uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 
2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 
1).

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Przepisy dotyczące 
zrównoważonego rozwoju i 
gospodarowania odpadami, w 
szczególności:

(i) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. 
L 312 z 22.11.2008, s. 3);

(ii) dyrektywa Rady 1999/31/WE z 
dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie 
składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 
16.7.1999, s. 1); 

(iii) rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 
12.7.2006, s. 1);

(iv) dyrektywa 94/62/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 
31.12.1994, s. 10);

(v) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 
dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca 
dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do 
zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych 
toreb na zakupy (Dz.U. L 115 z 6.5.2015, 
s. 11);

(vi) dyrektywa Parlamentu 
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Europejskiego i Rady 2012/19/UE w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 
24.7.2012, s. 38);

(vii) dyrektywa 2006/66/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie baterii i 
akumulatorów oraz zużytych baterii i 
akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 
91/157/EWG (Dz.U. L 266 z 26.9.2006, s. 
1);

(viii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 
88);

(ix) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 
18 września 2000 r. w sprawie pojazdów 
wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 
21.10.2000, s. 34);

(x) dyrektywa 2005/64/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. dotycząca 
homologacji typu pojazdów 
mechanicznych pod względem ich 
przydatności do ponownego użycia, 
zdolności do recyklingu i odzysku oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG 
(Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 10);

(xi) dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 
16 września 1996 r. w sprawie 
unieszkodliwiania polichlorowanych 
bifenyli i polichlorowanych trifenyli 
(PCB/PCT) (Dz.U. L 243 z 24.9.1996, s. 
31);

(xii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 
88);
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(xiii) dyrektywa 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 
wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 
30);

(xiv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 w 
sprawie oznakowania ekologicznego UE 
(Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1);

(xvi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 
z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 
recyklingu statków oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
i dyrektywę 2009/16/WE (Dz.U. L 330 
z 10.12.2013, s. 1);

(xvii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 
z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu 
i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 
(Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60);

(xviii) rozporządzenie (Euratom) nr 
1493/93 z dnia 8 czerwca 1993 r. w 
sprawie przesyłania substancji 
radioaktywnych między państwami 
członkowskimi (Dz.U. L 148 z 19.6.1993, 
s. 1).

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Przepisy dotyczące zanieczyszczeń 
mórz i powietrza oraz zanieczyszczenia 
hałasem, w szczególności:

(i) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla 
Europy (Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1);

(ii) dyrektywa 2004/107/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 
kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w 
otaczającym powietrzu (Dz.U. L 23 z 
26.1.2005, s. 3);

(iii) rozporządzenie (WE) nr 850/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych 
zanieczyszczeń organicznych i 
zmieniające dyrektywę 79/117/EWG 
(Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7);

(iv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1);

(v) dyrektywa 2001/81/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie 
krajowych poziomów emisji dla 
niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 
22);

(vi) dyrektywa 94/63/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych 
związków organicznych (LZO) 
wynikających ze składowania paliwa i 
jego dystrybucji z terminali do stacji paliw 
(Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 24);

(vii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 
21 października 2009 r. w sprawie 
odzyskiwania oparów paliwa na etapie II 
podczas tankowania pojazdów 
silnikowych na stacjach paliw (Dz.U. L 
285 z 31.10.2009, s. 36);

(viii) rozporządzenie (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji 
typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji 
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dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1);

(ix) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z 
dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące 
homologacji typu pojazdów silnikowych i 
silników w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) 
oraz w sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i obsługi technicznej 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i dyrektywę 
2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 
80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE 
(Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1);

(x) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych 
(Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1);

(xi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. określające 
normy emisji dla nowych samochodów 
osobowych w ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty na rzecz 
zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych (Dz.U. L 140 z 
5.6.2009, s. 1);

(xii) dyrektywa 1999/94/WE odnosząca 
się do dostępności dla konsumentów 
informacji o zużyciu paliwa i emisjach 
CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi 
samochodami osobowymi (Dz.U. L 12 z 
18.1.2000, s. 16);

(xiii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z 
dnia 11 maja 2011 r. określające normy 
emisji dla nowych lekkich samochodów 
dostawczych w ramach zintegrowanego 
podejścia Unii na rzecz zmniejszenia 
emisji CO2 z lekkich pojazdów 
dostawczych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 
1);

(xiv) dyrektywa 2006/40/WE 



AD\1162624PL.docx 67/95 PE623.622v02-00

PL

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 maja 2006 r. dotycząca emisji z 
systemów klimatyzacji w pojazdach 
silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 70/156/EWG (Dz.U. L 161 z 
14.6.2006, s. 12);

(xv) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania ekologicznie czystych i 
energooszczędnych pojazdów transportu 
drogowego (Dz.U. L 120 z 15.5.2009, s. 
12);

(xvi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z 
dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
wymogów dotyczących wartości 
granicznych emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych oraz homologacji 
typu w odniesieniu do silników 
spalinowych wewnętrznego spalania 
przeznaczonych do maszyn mobilnych 
nieporuszających się po drogach, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz 
zmieniające i uchylające dyrektywę 
97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 
53);

(xvii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w 
sprawie emisji przemysłowych 
(zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. 
L 334 z 17.12.2010, s. 17);

(xviii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 
z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich 
obiektów energetycznego spalania (Dz.U. 
L 313 z 28.11.2015, s. 1).

(xix) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. zmieniająca 
dyrektywę 2003/87/WE w celu 
uwzględnienia działalności lotniczej w 
systemie handlu przydziałami emisji 
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gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
(Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3);

(xx) rozporządzenie (WE) nr 549/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej 
Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 
(rozporządzenie ramowe) (Dz.U. L 96 z 
31.3.2004, s. 1);

(xxi) dyrektywa 2006/38/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 
1999/62/WE w sprawie pobierania opłat 
za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 8);

(xxii) dyrektywa 2002/84/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
listopada 2002 r. zmieniająca dyrektywy w 
sprawie bezpieczeństwa na morzu i 
zapobiegania zanieczyszczeniu morza 
przez statki (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 
53);

(xxiii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 546/2014 z 
dnia 15 maja 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 w 
sprawie polityki w zakresie zdolności 
przewozowych floty wspólnotowej w celu 
wspierania żeglugi śródlądowej (Dz.U. L 
163 z 29.5.2014, s. 15);

(xxiv) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 
98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji 
benzyny i olejów napędowych oraz 
wprowadzającą mechanizm 
monitorowania i ograniczania emisji 
gazów cieplarnianych oraz zmieniającą 
dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą 
się do specyfikacji paliw 
wykorzystywanych przez statki żeglugi 
śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 
93/12/EWG (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 
88);

(xxv) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 
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21 października 2009 r. zmieniająca 
dyrektywę 2005/35/WE w sprawie 
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków 
oraz wprowadzenia sankcji w przypadku 
naruszenia prawa (Dz.U. L 280 
z 27.10.2009, s. 52);

(xxvi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 
z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
monitorowania, raportowania 
i weryfikacji emisji dwutlenku węgla 
z transportu morskiego oraz zmiany 
dyrektywy 2009/16/WE (Dz.U. L 123 
z 19.5.2015, s. 55);

(xxvii) rozporządzenie (WE) nr 782/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu 
stosowania związków cynoorganicznych 
na statkach (Dz.U. L 115 z 9.5.2003, s. 1);

(xxviii)dyrektywa 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 
12);

(xxix) dyrektywa 2000/14/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 
maja 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do emisji hałasu do 
środowiska przez urządzenia używane na 
zewnątrz pomieszczeń (Dz.U. L 162 z 
3.7.2000, s. 1);

(xxx) dyrektywa 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 
12).

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Przepisy dotyczące ochrony wód i 
gleb oraz zarządzania nimi, w 
szczególności: 

(i) dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 
22.12.2000, s. 1);

(ii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środowiskowych norm jakości w 
dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy Rady 
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
84/491/EWG i 86/280/EWG oraz 
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 
L 348 z 24.12.2008, s. 84);

(iii) dyrektywa 2006/118/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony 
wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 
stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19);

(iv) dyrektywa Rady 91/271/EWG z 
dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych 
(Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40);

(v) dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 
listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32);

(vi) dyrektywa Komisji 2003/40/WE z 
dnia 16 maja 2003 r. ustanawiająca 
wykaz, stężenia graniczne i wymogi w 
zakresie etykietowania dla składników 
naturalnych wód mineralnych oraz 
warunki zastosowania powietrza 
wzbogaconego w ozon do oczyszczania 
naturalnych wód mineralnych i wód 
źródlanych (Dz.U. L 126 z 22.5.2003, s. 
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34);

(vii) rozporządzenie Komisji (UE) nr 
115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. 
ustanawiające warunki stosowania 
aktywowanego tlenku glinu do usuwania 
fluorków z naturalnych wód mineralnych 
i wód źródlanych (Dz.U. L 37 z 10.2.2010, 
s. 13);

(viii) dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 
2006 r. dotycząca zarządzania jakością 
wody w kąpieliskach i uchylająca 
dyrektywę 76/160/EWG (Dz.U. L 64 z 
4.3.2006, s. 37);

(ix) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy 
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa 
w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 
z 25.6.2008, s. 19);

(x) rozporządzenie (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie detergentów 
(Dz.U. L 104 z 8.4.2004, s. 1);

(xi) dyrektywa Rady 91/676/EWG z 
dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca 
ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzące 
ze źródeł rolniczych (Dz.U. L 375 z 
31.12.1991, s. 1);

(xii) dyrektywa 2006/118/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony 
wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 
stanu (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19);

(xiii) dyrektywa 2007/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim 
(Dz.U. L z 6.11.2007 s. 27);

(xiv) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 
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2011/92/UE w sprawie oceny wpływu 
wywieranego przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (Dz.U. L 124 z 25.4.2014, s. 
1).

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Przepisy dotyczące ochrony 
przyrody i różnorodności biologicznej:

(i) dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7);

(ii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, 
s. 7);

(iii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 
z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 
działań zapobiegawczych i zaradczych w 
odniesieniu do wprowadzania i 
rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków 
obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35);

(iv) rozporządzenie Rady (WE) nr 
1936/2001 z dnia 27 września 2001 r. 
ustanawiające środki kontroli stosowane 
do połowów niektórych zasobów ryb 
masowo migrujących (Dz.U. L 263 z 
3.10.2001, s. 1);

(v) rozporządzenie Rady (WE) nr 
708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykorzystania w akwakulturze 
gatunków obcych i niewystępujących 
miejscowo (Dz.U. L 168 z 28.6.2007, s. 1);

(vi) dyrektywa Rady 83/129/EWG z 
dnia 28 marca 1983 r. dotycząca przywozu 
do państw członkowskich skór niektórych 
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gatunków szczeniąt foczych oraz 
otrzymywanych z nich wyrobów (Dz.U. L 
91 z 9.4.1983, s. 30);

(vii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
handlu produktami z fok (Dz.U. L 286 z 
31.10.2009, s. 36);

(viii) rozporządzenie Rady (WE) nr 
734/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie 
ochrony wrażliwych ekosystemów 
morskich na pełnym morzu przed 
niekorzystnym wpływem przydennych 
narzędzi połowowych (Dz.U. L 201 z 
30.7.2008, s. 8);

(ix) rozporządzenie Rady (WE) nr 
812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające środki dotyczące 
przypadkowych odłowów waleni na 
łowiskach i zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 88/98 (Dz.U. L 150 z 30.4.2004, 
s. 12);

(x) rozporządzenie Rady (WE) nr 
338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w 
drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 
z 3.3.1997, s. 1);

(xi) rozporządzenie Komisji (WE) nr 
865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady 
dotyczące wykonania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony 
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 
19.6.2006, s. 1);

(xii) rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 
sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły 
dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i 
innych dokumentów przewidzianych w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w 
sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i 
flory w drodze regulacji handlu nimi oraz 
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 865/2006 (Dz.U. L 242 z 7.9.2012, s. 
13);
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(xii) rozporządzenie (WE) nr 1523/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 grudnia 2007 r. zakazujące 
wprowadzania do obrotu oraz przywozu 
do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty 
skór z kotów i psów oraz produktów 
zawierających takie skóry (Dz.U. L 343 z 
27.12.2007, s. 1);

(xiv) dyrektywa Rady 1999/22/WE z 
dnia 29 marca 1999 r. dotycząca 
trzymania dzikich zwierząt w ogrodach 
zoologicznych (Dz.U. L 94 z 9.4.1999, s. 
24);

(xv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 
z dnia 20 października 2010 r. 
ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno 
i produkty z drewna (Dz.U. L 295 
z 12.11.2010, s. 23);

(xvi) rozporządzenie Rady (WE) nr 
2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w 
sprawie ustanowienia systemu zezwoleń 
na przywóz drewna do Wspólnoty 
Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 
30.12.2005, s. 1);

(xvii) rozporządzenie Komisji (UE) nr 
1307/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w 
sprawie określenia kryteriów i zasięgów 
geograficznych obszarów trawiastych o 
wysokiej bioróżnorodności do celów art. 
7b ust. 3 lit. c) dyrektywy 98/70/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady 
odnoszącej się do jakości benzyny i olejów 
napędowych oraz art. 17 ust. 3 lit. c) 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/28/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz.U. L 351 z 9.12.2014, s. 
3).

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1g (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g. Przepisy dotyczące chemikaliów, w 
szczególności:

(i) rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 
i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, 
s. 1);

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – ustęp 1h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1h. Przepisy dotyczące produktów 
ekologicznych, w szczególności: 

(i) rozporządzenie Rady (WE) nr 
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w 
sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych i 
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 
2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera F – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
jądrowego, które regulują:

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
jądrowego, które regulują w szczególności:
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera F – akapit 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) dyrektywa Rady 2009/71/Euratom 
z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 
172 z 2.7.2009, s. 18);

(i) dyrektywa Rady 2009/71/Euratom 
z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 
172 z 2.7.2009, s. 18) oraz dyrektywa Rady 
2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. 
zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom 
ustanawiającą wspólnotowe ramy 
bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych (Dz.U. L 219 z 25.7.2014, s. 
42);

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera E – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

G Art. 1 lit. a) ppkt (vii) –
bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie 
i dobrostan zwierząt

G Art. 1 lit. a) ppkt (vii) –
bezpieczeństwo żywności i pasz

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera G – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Inne akty ustawodawcze istotne 
dla bezpieczeństwa żywności i pasz, w 
szczególności:

(i) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
genetycznie zmodyfikowanej żywności i 
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paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1);

(ii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 
6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego 
stosowania mikroorganizmów 
zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 
125 z 21.5.2009, s. 75);

(iii) rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2003 r. dotyczące możliwości 
śledzenia i etykietowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie oraz 
możliwości śledzenia żywności i 
produktów paszowych wyprodukowanych 
z organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i zmieniające dyrektywę 
2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 
24);

(iv) rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 lipca 2003 r. w sprawie 
transgranicznego przemieszczania 
organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (Dz.U. L 287 z 
5.11.2003, s. 1);

(v) rozporządzenie (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 
30.4.2004, s. 1);

(vi) rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. w sprawie 
nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1);

(vii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009 r. określające 
przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1); 

(viii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin i uchylające dyrektywy 
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Rady 91/414/EWG i 79/117/EWG (Dz.U. 
L 309 z 24.11.2009, s. 1);

(ix) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 
21 października 2009 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania na rzecz 
zrównoważonego stosowania pestycydów 
(Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71);

(x) rozporządzenie (WE) nr 396/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
pestycydów w żywności i paszy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 70 z 
16.3.2005, s. 1);

(xi) rozporządzenie Rady (Euratom) 
2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. 
określające maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia promieniotwórczego 
żywności i pasz po awarii jądrowej lub w 
innym przypadku zdarzenia radiacyjnego 
oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) 
nr 3954/87 oraz rozporządzenia Komisji 
(Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 
770/90 (Dz.U. L 13 z 20.1.2016, s. 2). 

(xii) rozporządzenie Rady (Euratom) 
2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. 
określające maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia promieniotwórczego 
żywności i pasz po awarii jądrowej lub w 
innym przypadku zdarzenia radiacyjnego 
oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) 
nr 3954/87 oraz rozporządzenia Komisji 
(Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 
770/90 (Dz.U. L 13 z 20.1.2016, s. 2).

(xiii) rozporządzenie Rady (Euratom) 
2016/52 z dnia 15 stycznia 2016 r. 
określające maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia promieniotwórczego 
żywności i pasz po awarii jądrowej lub w 
innym przypadku zdarzenia radiacyjnego 
oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) 
nr 3954/87 oraz rozporządzenia Komisji 
(Euratom) nr 944/89 i (Euratom) nr 
770/90 (Dz.U. L 13 z 20.1.2016, s. 2);
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(xiv) decyzja Rady 2002/628/WE z dnia 
25 czerwca 2002 r. dotycząca zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej 
Protokołu z Kartageny o bezpieczeństwie 
biologicznym do Konwencji o 
różnorodności biologicznej (Dz.U. L 201 z 
31.7.2002, s. 48);

(xv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 
dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 
27.6.2012, s. 1);

(xvi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z 
dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające 
wspólnotowe procedury określania 
maksymalnych limitów pozostałości 
substancji farmakologicznie czynnych w 
środkach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 
oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 
L 152 z 16.6.2009, s. 11);

(xvii) dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 
29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków 
monitorowania niektórych substancji i ich 
pozostałości u żywych zwierząt i w 
produktach pochodzenia zwierzęcego oraz 
uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 
86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i
91/664/EWG (Dz.U L 125 z 23.5.1996, s. 
10);

(xviii) dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 
29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu 
stosowania w gospodarstwach 
hodowlanych niektórych związków o 
działaniu hormonalnym, tyreostatycznym 
i ß-agonistycznym i uchylająca dyrektywy 
81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 
88/299/EWG (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 
3);

(xix) rozporządzenie (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 



PE623.622v02-00 80/95 AD\1162624PL.docx

PL

29 kwietnia 2004 r. ustanawiające 
szczególne przepisy dotyczące higieny w 
odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 
55);

(xx) rozporządzenie (WE) nr 854/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające 
szczególne przepisy dotyczące organizacji 
urzędowych kontroli w odniesieniu do 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206);

(xxi) dyrektywa Rady 2002/99/WE z 
dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca 
przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla 
zwierząt regulujące produkcję, 
przetwarzanie, dystrybucję oraz 
wprowadzanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. L 18 z 23.1.2003, s. 
11);

(xxii) rozporządzenie Komisji (WE) nr 
2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w 
sprawie kryteriów mikrobiologicznych 
dotyczących środków spożywczych (Dz.U. 
L 338 z 22.12.2005, s. 1);

(xxiii) rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania 
salmonelli i innych określonych 
odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych przenoszonych przez 
żywność (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 1);

(xxiv) dyrektywa 2003/99/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 listopada 2003 r. w sprawie 
monitorowania chorób odzwierzęcych 
i odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych, zmieniająca decyzję 
Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę 
Rady 92/117/EWG (Dz.U. L 325 
z 12.12.2003, s. 31);

(xxv) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające 



AD\1162624PL.docx 81/95 PE623.622v02-00

PL

jednolitą procedurę wydawania zezwoleń 
na stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków 
aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 
31.12.2008, s. 1);

(xxvi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
enzymów spożywczych, zmieniające 
dyrektywę Rady 83/417/EWG, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, 
dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 
2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 258/97 (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 7); 

(xxvii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 16);

(xxviii)rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środków aromatyzujących i niektórych 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w oraz na 
środkach spożywczych oraz zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, 
rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz 
(WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 
2000/13/WE (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 
34);

(xxix) rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
10 listopada 2003 r. w sprawie środków 
aromatyzujących dymu wędzarniczego 
używanych lub przeznaczonych do użycia 
w środkach spożywczych lub na ich 
powierzchni (Dz.U. L 309 z 26.11.2003, s. 
1);

(xxx) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych państw 
członkowskich dotyczących 
rozpuszczalników do ekstrakcji 
stosowanych w produkcji środków 
spożywczych i składników żywności (Dz.U. 
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L 141 z 6.6.2009, s. 3);

(xxxi) rozporządzenie Rady (EWG) nr 
315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. 
ustanawiające procedury Wspólnoty w 
odniesieniu do substancji skażających w 
żywności (Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1);

(xxxii) rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. 
ustalające najwyższe dopuszczalne 
poziomy niektórych zanieczyszczeń w 
środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 
20.12.2006, s. 5);

(xxxiii) dyrektywa 1999/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 
1999 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących 
środków spożywczych oraz składników 
środków spożywczych poddanych 
działaniu promieniowania jonizującego 
(Dz.U. L 66 z 13.3.1999, s. 16);

(xxxiv)rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością oraz uchylające 
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 
(Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4);

(xxxv) dyrektywa Rady 82/711/EWG z 
dnia 18 października 1982 r. 
ustanawiająca podstawowe zasady, 
niezbędne w badaniach migracji 
składników materiałów i wyrobów z 
tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz.U 
L 297 z 23.10.1982, s. 26);

(xxxvi)rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
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Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 
2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18);

(xxxvii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z 
dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
żywności przeznaczonej dla niemowląt i 
małych dzieci oraz żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego i środków 
spożywczych zastępujących całodzienną 
dietę, do kontroli masy ciała oraz 
uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, 
dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 
2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 
(Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35);

(xxxiii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 
14.6.2018, s. 141);

(xxxix) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, 
s. 487);

(xxxx) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i 
rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 
(Dz.U. L 354 z 20.12.2013, s. 22);
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(xxxxi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące płatności 
bezpośrednich dla rolników na podstawie 
systemów wsparcia w ramach wspólnej 
polityki rolnej oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79, 
rozporządzenie (WE) nr 1037/2001 i 
rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 671);

(xxxxii) rozporządzenie (WE) nr 
1831/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
dodatków stosowanych w żywieniu 
zwierząt (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29);

(xxxxiii) dyrektywa Rady 90/167/EWG z 
dnia 26 marca 1990 r. ustanawiająca 
warunki przygotowania, wprowadzania do 
obrotu i użycia pasz leczniczych we 
Wspólnocie (Dz.U. L 92 z 7.4.1990, s. 42);

(xxxxiv) dyrektywa 2001/82/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do weterynaryjnych produktów 
leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 
1);

(xxxxv) dyrektywa 2002/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
maja 2002 r. w sprawie niepożądanych 
substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. 
L 140 z 30.5.2002, s. 10);

(xxxxvi) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
wprowadzania na rynek i stosowania pasz, 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1831/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady i uchylające dyrektywę Rady 
79/373/EWG, dyrektywę Komisji 
80/511/EWG, dyrektywy Rady 
82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 
93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 
Komisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 z 
1.9.2009, s. 1);
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(xxxxii) dyrektywa Komisji 2008/38/WE z 
dnia 5 marca 2008 r. ustanawiająca 
wykaz planowanych zastosowań pasz 
zwierzęcych do szczególnych potrzeb 
żywieniowych (Dz.U. L 62 z 6.3.2008, s. 
9);

(xxxxiii) rozporządzenie (WE) nr 
183/2005 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. 
ustanawiające wymagania dotyczące 
higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1).

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera G – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ochrona dobrostanu zwierząt, 
którą regulują: 

Ga. art. 1 lit. a) ppkt (vii) lit. a) 
Ochrona zwierząt oraz zdrowie i 
dobrostan zwierząt.

Przepisy i normy dotyczące ochrony, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, które 
reguluje w szczególności:

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera G a – podpunkty iv - xxv (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 
22 września 2010 r. w sprawie ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych (Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 
33).

(v) dyrektywa Rady 90/425/EWG 
z dnia 26 czerwca 1990 r. dotycząca 
kontroli weterynaryjnych 
i zootechnicznych mających zastosowanie 
w handlu wewnątrzwspólnotowym 
niektórymi żywymi zwierzętami 
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i produktami w perspektywie 
wprowadzenia rynku wewnętrznego 
(Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29);

(vi) dyrektywa Rady 91/496/EWG z 
dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca 
zasady regulujące organizację kontroli 
weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych 
na rynek Wspólnoty z państw trzecich i 
zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 
90/425/EWG oraz 90/675/EWG (Dz.U. L 
268 z 24.9.1991, s. 56);

(vii) dyrektywa Rady 89/662/EWG z 
dnia 11 grudnia 1989 r. dotycząca 
kontroli weterynaryjnych w handlu 
wewnątrzwspólnotowym w perspektywie 
wprowadzenia rynku wewnętrznego 
(Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13);

(viii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące 
produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 
22.12.2009, s. 59);

(ix) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
zootechnicznych i genealogicznych 
warunków dotyczących hodowli zwierząt 
hodowlanych czystorasowych 
i mieszańców świni, handlu nimi 
i wprowadzania ich na terytorium Unii 
oraz handlu ich materiałem biologicznym 
wykorzystywanym do rozrodu i jego 
wprowadzania na terytorium Unii oraz 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 652/2014, dyrektywy Rady 
89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające 
niektóre akty w dziedzinie hodowli 
zwierząt („rozporządzenie w sprawie 
hodowli zwierząt”) ( Dz.U. L 171 
z 29.6.2016, s. 66);

(x) dyrektywa Rady 2008/73/WE z 
dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca 
procedury dotyczące podawania i 
publikowania informacji z dziedziny 
weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca 
dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 
88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 
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89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 
90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 
91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 
92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 
94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 
2000/258/WE oraz dyrektywy 
2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE 
(Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 40);

(xi) rozporządzenie Rady (WE) nr 
1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. 
dotyczące kryteriów wspólnotowych dla 
punktów kontroli oraz zmieniające plan 
trasy określony w załączniku do dyrektywy 
91/628/EWG (Dz.U. L 174 z 2.7.1997 s. 
1);

(xii) dyrektywa Rady 96/93/WE z dnia 
17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji 
zwierząt i produktów zwierzęcych 
(Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28);

(xiii) rozporządzenie Rady (WE) 
nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. 
ustanawiające system identyfikacji 
i rejestrowania owiec i kóz oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG 
i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8);

(xiv) decyzja Komisji 2006/968/WE 
z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca 
rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 
w odniesieniu do wytycznych i procedur 
elektronicznej identyfikacji 
i rejestrowania owiec i kóz (Dz.U. L 401 
z 30.12.2006, s. 41);

(xv) decyzja Rady 1999/879/WE z dnia 
17 grudnia 1999 r. dotycząca 
wprowadzania do obrotu i podawania 
bydlęcego hormonu wzrostu (BST) i 
uchylająca decyzję 90/218/EWG (Dz.U. L 
331 z 23.12.1999, str. 71);

(xvi) dyrektywa Rady 1999/74/WE 
z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca 
minimalne normy ochrony kur niosek 
(Dz.U. L 203 z 3.8.1999, s. 53);

(xvii) dyrektywa Rady 2007/43/WE 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
ustanowienia minimalnych zasad 
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dotyczących ochrony kurcząt 
utrzymywanych z przeznaczeniem na 
produkcję mięsa (Dz.U. L 182 z 12.7.2007, 
s. 19);

(xiii) dyrektywa Rady 2008/119/WE 
z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca 
minimalne normy ochrony cieląt (Dz.U. L 
10 z 15.1.2009, s. 7);

(xix) dyrektywa Rady 2008/120/WE 
z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca 
minimalne normy ochrony świń 
(Dz.U. L 47 z 18.2.2009, s. 5);

(xx) rozporządzenie Rady (EWG) nr 
3254/91 z dnia 4 listopada 1991 r., 
zakazujące używania potrzasków we 
Wspólnocie oraz wprowadzania do 
Wspólnoty skór i innych towarów 
wytwarzanych z niektórych gatunków 
dzikich zwierząt, pochodzących z państw, 
w których chwyta się je przy pomocy 
potrzasków lub metod odłowu 
niespełniających międzynarodowych 
norm odłowu humanitarnego (Dz.U. L 
308 z 9.11.1991, s. 1);

(xxi) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/31/UE z dnia 
12 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań 
dotyczących zdrowia zwierząt,
regulujących wewnątrzunijny handel 
psami, kotami i fretkami oraz ich przywóz 
do Unii (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 107);

(xxii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 
przemieszczania o charakterze 
niehandlowym zwierząt domowych oraz 
uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 998/2003 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, 
s. 1);

(xxiii) dyrektywa Rady 2009/156/WE z 
dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
warunków zdrowotnych zwierząt, 
regulujących przemieszczanie i przywóz 
zwierząt z rodziny koniowatych z państw 
trzecich (Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1);
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(xxiv) dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 
29 kwietnia 1992 r. ustanawiająca zasady 
kontroli i środki zwalczania afrykańskiego 
pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992, 
s. 19).

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

H Art. 1 lit. a) ppkt (viii) – zdrowie 
publiczne

H Art. 1 lit. a) ppkt (viii) – zdrowie 
publiczne i bezpieczeństwo zdrowotne

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki ustanawiające wysokie 
standardy jakości i bezpieczeństwa 
organów i substancji pochodzenia 
ludzkiego, które regulują:

1. Środki ustanawiające wysokie 
standardy jakości i bezpieczeństwa 
organów i substancji pochodzenia 
ludzkiego, które regulują w szczególności:

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 1 – podpunkt i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dyrektywa Komisji (UE) 2016/1214 
z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniająca 
dyrektywę 2005/62/WE w odniesieniu do 
norm i specyfikacji systemu jakości w 
placówkach służby krwi (Dz.U. L 199 z 
26.7.2016, s. 14);
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 1 – podpunkt i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) dyrektywa Komisji 2005/61/WE z 
dnia 30 września 2005 r. wykonująca 
dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie 
wymogów dotyczących śledzenia losów 
krwi oraz powiadamiania o poważnych, 
niepożądanych reakcjach i zdarzeniach 
(Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 32);

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 1 – podpunkt i c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ic) dyrektywa Komisji 2004/33/WE z 
dnia 22 marca 2004 r. wykonująca
dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie 
niektórych wymagań technicznych 
dotyczących krwi i składników krwi (Dz.U. 
L 91 z 30.3.2004, s. 25);

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 1 – podpunkt i d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(id)  dyrektywa Komisji 2005/62/WE z 
dnia 30 września 2005 r. wykonująca 
dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w zakresie norm i 
specyfikacji wspólnotowych odnoszących 
się do systemu jakości obowiązującego w 
placówkach służby krwi (Dz.U. L 256 z 
1.10.2005, s. 41);
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Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 1 – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/53/UE z dnia 
7 lipca 2010 r. w sprawie norm jakości i 
bezpieczeństwa narządów ludzkich 
przeznaczonych do przeszczepienia (Dz.U. 
L 207 z 6.8.2010, s. 14).

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Środki ustanawiające wysokie 
standardy jakości i bezpieczeństwa 
produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych, które regulują:

2. Środki ustanawiające wysokie 
standardy jakości i bezpieczeństwa 
produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych, które regulują w 
szczególności:

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Produkcja, prezentowanie 
i sprzedaż wyrobów tytoniowych 
i powiązanych wyrobów, które reguluje 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich 
w sprawie produkcji, prezentowania 
i sprzedaży wyrobów tytoniowych 
i powiązanych wyrobów oraz uchylająca 
dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 
z 29.4.2014, s. 1).

5. Produkcja, prezentowanie i
sprzedaż wyrobów tytoniowych i
powiązanych wyrobów, które reguluje 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych państw członkowskich 
w sprawie produkcji, prezentowania i
sprzedaży wyrobów tytoniowych i
powiązanych wyrobów oraz uchylająca 
dyrektywę 2001/37/WE (Dz.U. L 127 z
29.4.2014, s. 1), oraz reklamowanie i 
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sponsorowanie wyrobów tytoniowych, 
które reguluje dyrektywa 2003/33/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do reklamy i 
sponsorowania wyrobów tytoniowych 
(Dz.U. L 152 z 20.6.2003, s. 16).

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Walka ze szkodliwymi skutkami 
spożywania alkoholu oraz priorytety 
ustanowione w strategii w zakresie 
wspierania państw członkowskich w 
ograniczaniu szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera H – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Inne akty ustawodawcze istotne 
dla zdrowia publicznego, w szczególności:

(i) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 
dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i 
decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 
z 5.5.2017, s. 176);

(ii) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego 
produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 
22.12.2009, s. 59).
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Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera I – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawa konsumentów i ochrona 
konsumentów, które regulują:

Prawa konsumentów i ochrona 
konsumentów, które regulują w 
szczególności:
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