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Poprawka 66
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 i
art. 325 ust. 4, oraz Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, art. 19 ust. 2, art. 33, 43, 50, art. 53 
ust. 1, art. 62, art. 77 ust. 2, art. 78, 79, art. 
83 ust. 1, art. 91, 100, 103, 109, 114, 153, 
157, 168, 169, 192, 207 i art. 325 ust. 4, 
oraz Traktat ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, w 
szczególności jego art. 31,

Or. en

Poprawka 67
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 i 
art. 325 ust. 4, oraz Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, art. 153 ust. 1 lit. a) i 
b), art. 168, 169, 192, 207 i art. 325 ust. 4, 
oraz Traktat ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, w 
szczególności jego art. 31,

Or. en

Poprawka 68
Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 i 
art. 325 ust. 4, oraz Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 153, 154, 168, 169, 
192, 207 i art. 325 ust. 4, oraz Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego 
art. 31,

Or. en

Poprawka 69
Virginie Rozière, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 
i art. 325 ust. 4, oraz Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, art. 153 ust. 1 lit. a), b) 
i e), art. 168, 169, 192, 207 i art. 325 ust. 4, 
oraz Traktat ustanawiający Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

Or. en

Poprawka 70
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 33, 43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207, art.
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i art. 325 ust. 4, oraz Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 
w szczególności jego art. 31,

325 ust. 4 i art. 352, oraz Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, w szczególności jego 
art. 31,

Or. it

Uzasadnienie

Dołączenie art. 352 do podstawy prawnej (tzw. klauzuli elastyczności) może dać lepszy zakres 
przepisów i umożliwić ogólne – a nie sektorowe – podejście, zapewniając wysoki poziom 
ochrony ogólnej.

Poprawka 71
Daniel Buda

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 publicznej lub prywatnej lub 
utrzymujące z nią kontakt w związku ze 
swoją działalnością zawodową 
niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują 
się o nielegalnej działalności lub 
nadużyciach, które mogą prowadzić do 
zagrożeń lub wyraźnych szkód dla interesu 
publicznego, do jakich dochodzi w tym 
kontekście. Dzięki sygnalizowaniu 
nieprawidłowości odgrywają one kluczową 
rolę w procesie ujawniania przypadków 
naruszenia prawa i szkód dla interesu 
publicznego, a także zapobiegania takim 
przypadkom oraz w procesie ochrony 
dobrobytu społecznego. Potencjalni 
sygnaliści często niechętnie zgłaszają 
jednak swoje zastrzeżenia lub podejrzenia 
z obawy przed odwetem. W tym kontekście 
znaczenie zapewnienia odpowiedniego i 
skutecznego poziomu ochrony sygnalistów 
w ramach obrony interesu publicznego 
jest w coraz większym stopniu uznawane 
zarówno na szczeblu europejskim, jak i 
międzynarodowym.
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Or. ro

Poprawka 72
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

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. Celem 
niniejszej dyrektywy jest stworzenie 
klimatu zaufania, który pozwoli 
sygnalistom zgłaszać zaobserwowane lub 
podejrzewane przypadki naruszenia prawa 
oraz zagrożenia interesu publicznego.
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.

Or. en

Poprawka 73
Răzvan Popa

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 

(1) Osoby pracujące dla danej 
organizacji lub utrzymujące z nią kontakt 
w związku ze swoją działalnością 
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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.

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 szkód dla interesu 
publicznego i 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.

Or. ro

Poprawka 74
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

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. 
Potencjalni sygnaliści często niechętnie 
zgłaszają jednak swoje zastrzeżenia lub 
podejrzenia z obawy przed odwetem.

Or. fr

Poprawka 75
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka
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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 lub interesu 
ogólnego, 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.

Or. en

Poprawka 76
Geoffroy Didier

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 

(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 mogą
one odgrywać kluczową rolę w procesie 
ujawniania przypadków naruszenia prawa i
zapobiegania takim przypadkom oraz w
procesie ochrony dobrobytu społecznego. 
Potencjalni sygnaliści niekiedy niechętnie 
zgłaszają jednak swoje zastrzeżenia lub 
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zastrzeżenia lub podejrzenia z obawy przed 
odwetem.

podejrzenia z obawy przed odwetem.

Or. fr

Poprawka 77
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Celem niniejszej dyrektywy jest 
rozszerzenie możliwości korzystania ze 
swobody wypowiedzi i wolności mediów 
zapisanej w art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej w drodze 
określenia środków ochrony osób 
zgłaszających naruszenia prawa UE. 
Należy podkreślić, że swobody te są 
podstawą dziennikarstwa śledczego i 
zasady poufności źródeł informacji.

Or. en

Poprawka 78
Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zbyt szeroka definicja sygnalistów 
może zagrozić ich skutecznej ochronie.

Or. en

Poprawka 79
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
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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.

Or. en

Poprawka 80
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

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 lub interesowi ogólnemu, 
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, niezależne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości.

Or. en
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Poprawka 81
Geoffroy Didier

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 
i ustanawiając gradację skutecznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Or. fr

Poprawka 82
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

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) Przypadki naruszenia prawa Unii 
mogą poważnie zaszkodzić interesowi 
publicznemu, ponieważ mogą narazić 
dobrobyt społeczny na poważne ryzyko. 
Skoro w kwestii egzekwowania przepisów 
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.
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Or. it

Poprawka 83
Răzvan Popa

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 w 
dużym stopniu 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.

Or. ro

Poprawka 84
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

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 

(3) 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 
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egzekwowania przepisów, zapewniając 
sygnalistom ochronę przed odwetem 
i ustanawiając skuteczne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości.

sygnalistom ochronę przed odwetem 
i zagwarantować skuteczne kanały 
zgłaszania nieprawidłowości.

Or. en

Poprawka 85
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

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 
społeczeństwo 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.

Or. fr

Poprawka 86
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mechanizm ochrony sygnalistów 
funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej 
jest rozproszony między państwami 
członkowskimi i niejednolicie stosowany 
w poszczególnych obszarach polityki. 

(4) Mechanizm ochrony sygnalistów 
funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej 
jest rozproszony między państwami 
członkowskimi i niejednolicie stosowany 
w poszczególnych obszarach polityki. 
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Konsekwencje ujawnianych przez 
sygnalistów naruszeń prawa Unii 
wywierających skutki o wymiarze 
transgranicznym pokazują, w jaki sposób 
niewystarczający poziom ochrony w 
jednym państwie członkowskim może nie 
tylko niekorzystnie wpłynąć na 
funkcjonowanie polityki UE w tym 
państwie członkowskim, ale również 
wywoływać skutki uboczne w innych 
państwach członkowskich oraz w Unii jako 
całości.

Konsekwencje ujawnianych przez 
sygnalistów naruszeń prawa Unii 
wywierających skutki o wymiarze 
transgranicznym pokazują, w jaki sposób 
niewystarczający poziom ochrony w 
jednym państwie członkowskim może nie 
tylko niekorzystnie wpłynąć na 
funkcjonowanie polityki UE w tym 
państwie członkowskim, ale również 
rozpowszechniać się w innych państwach 
członkowskich oraz w Unii jako całości. 
Jeżeli ewentualni sygnaliści nie są objęci 
odpowiednią i zrównoważoną ochroną, 
konsekwencją jest niski poziom 
zgłaszania, a tym samym – niemożność 
zapobiegania ewentualnym naruszeniom 
prawodawstwa Unii, które mogą stanowić 
poważną szkodę dla interesu publicznego.

Or. ro

Poprawka 87
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mechanizm ochrony sygnalistów 
funkcjonujący obecnie w Unii 
Europejskiej jest rozproszony między 
państwami członkowskimi i niejednolicie 
stosowany w poszczególnych obszarach 
polityki. Konsekwencje ujawnianych przez 
sygnalistów naruszeń prawa Unii 
wywierających skutki o wymiarze 
transgranicznym pokazują, w jaki sposób 
niewystarczający poziom ochrony 
w jednym państwie członkowskim może 
nie tylko niekorzystnie wpłynąć na 
funkcjonowanie polityki UE w tym 
państwie członkowskim, ale również 
wywoływać skutki uboczne w innych 
państwach członkowskich oraz w Unii 
jako całości.

(4) Ochrona sygnalistów oferowana
obecnie w Unii Europejskiej jest 
zróżnicowana w poszczególnych 
państwach członkowskich w zależności od 
obowiązujących już przepisów krajowych 
oraz od struktury ogólnej ustawodawstwa 
krajowego. Konsekwencje ujawnianych 
przez sygnalistów naruszeń prawa Unii 
wywierających skutki o wymiarze 
transgranicznym uwypuklają wyzwania 
związane ze skuteczną realizacją polityki 
UE, a także w stosownych przypadkach 
potrzebę usprawnienia mechanizmów 
współpracy transgranicznej.
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Or. en

Poprawka 88
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

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) A zatem wspólne normy minimalne 
zapewniające sygnalistom skuteczną 
ochronę powinny obowiązywać 
w odniesieniu do wszystkich aktów 
prawnych i obszarów polityki Unii 
Europejskiej, które ze względu na swój 
charakter służą interesowi publicznemu i
interesowi ogólnemu.

Or. en

Poprawka 89
Angel Dzhambazki

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) A zatem zestaw wspólnych norm 
minimalnych, jednogłośnie uzgodnionych 
przez wszystkie państwa członkowskie UE, 
zapewniających sygnalistom skuteczną 
ochronę powinien obowiązywać 
w odniesieniu do tych aktów prawnych
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 
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przepisów prawa Unii poważnie szkodzą 
interesowi publicznemu.

Or. en

Poprawka 90
Daniel Buda

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 zrównoważoną ochronę 
powinny obowiązywać w odniesieniu do 
tych działań i tych obszarów polityki o 
wyraźnym wymiarze europejskim, 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.

Or. ro

Poprawka 91
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

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 

(5) Tym samym wspólne normy 
minimalne zapewniające sygnalistom 
skuteczną ochronę z zastosowaniem 
ogólnego i organicznego podejścia 
powinny obowiązywać szczególnie w
odniesieniu do tych obszarów polityki, w
przypadku których (i) zachodzi 
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zgłaszania wśród sygnalistów stanowi 
kluczowy czynnik wywierający wpływ na 
egzekwowanie prawa, a (iii) naruszenia 
przepisów prawa Unii poważnie szkodzą 
interesowi publicznemu.

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.

Or. it

Uzasadnienie

Można by stosować ogólne podejście, dodając do podstawy prawnej art. 352 TFUE, który 
przewiduje – dzięki wprowadzeniu przez TSUE teorii dorozumianych kompetencji Unii –
możliwość rozszerzenia kompetencji Unii, aby osiągnąć cele, o których mowa w traktatach, 
przy czym te ostatnie nie muszą przewidywać uprawnień do podejmowania związanych z tymi 
celami działań.

Poprawka 92
Răzvan Popa

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 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 w dużym stopniu
szkodzą interesowi publicznemu.

Or. ro

Poprawka 93
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson
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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 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 narusza interes 
publiczny.

Or. en

Poprawka 94
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Takie minimalne normy ochrony 
sygnalistów należy opracować przy 
uwzględnieniu Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 
11, oraz europejskiej konwencji praw 
człowieka, w szczególności w jej art. 10.

Or. en

Poprawka 95
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(5a) Jednocześnie wprowadzenie na 
szczeblu Unii zbioru minimalnych 
wspólnych norm ochrony sygnalistów 
wymagałoby zapewnienia 
zrównoważonego podejścia do 
poszanowania wolności wypowiedzi i 
informacji (zagwarantowanej w art. 11 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej) oraz do gwarantowania 
domniemania niewinności i prawa do 
obrony (regulowanych art. 48 karty), z 
naciskiem na znaczenie zagwarantowania 
prawa do życia prywatnego i ochrony 
danych osobowych zarówno sygnalistom, 
jak i osobom, których dotyczy zgłoszenie.

Or. ro

Poprawka 96
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

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 lotniczego38

i bezpieczeństwa transportu morskiego39, 
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”). Należy uzupełnić elementy 
systemu ochrony sygnalistów istniejące już 
w tych dwóch sektorach, a także zapewnić 

(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 lotniczego38

i bezpieczeństwa transportu morskiego39, 
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”). Należy uzupełnić i rozszerzyć 
elementy systemu ochrony sygnalistów 
istniejące już w tych dwóch sektorach, 
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taki poziom ochrony, by można było 
usprawnić egzekwowanie norm 
bezpieczeństwa obowiązujących 
w odniesieniu do innych rodzajów 
transportu, mianowicie transportu 
drogowego i kolejowego.

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.

_________________ _________________

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).

Or. en

Poprawka 97
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

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 przeciwko ochronie 
środowiska lub zaniechań i potencjalnych 
naruszeń ochrony środowiska, 
zapobieganie takim przestępstwom i
przypadkom, zaniechaniom i 
naruszeniom, wykrywanie ich oraz ich 
zwalczanie stanowi wyzwanie, dlatego też 
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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.

działania prowadzone w tym obszarze 
muszą zostać wzmocnione, na co 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 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).

Or. en

Poprawka 98
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

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 

(10) Gromadzenie dowodów 
dotyczących przestępstw przeciwko 
środowisku i przypadków podejmowania 
bezprawnych działań przeciwko ochronie 
środowiska, wykrywanie takich 
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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 
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.

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 
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 lub interesowi ogólnemu 
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.

_________________ _________________

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).

Or. en

Poprawka 99
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Gromadzenie dowodów 
dotyczących przestępstw przeciwko 

(10) Gromadzenie dowodów 
dotyczących przestępstw przeciwko 
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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 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.

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 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 w dużym stopniu 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.

_________________ _________________

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).

Or. ro

Poprawka 100
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Poprawa ochrony sygnalistów 
przyczyniłaby się również do zapobiegania 
przypadkom naruszania przepisów 
Euratomu w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego, ochrony radiologicznej oraz 
odpowiedzialnego i bezpiecznego
gospodarowania wypalonym paliwem 
jądrowym i odpadami radioaktywnymi 
oraz do zniechęcania do dopuszczania się 
naruszeń tych przepisów, a także 
wniosłaby wkład w usprawnienie 
egzekwowania istniejących przepisów 
zmienionej dyrektywy o bezpieczeństwie 
jądrowym44 w kwestiach dotyczących 
skutecznej kultury bezpieczeństwa 
jądrowego oraz, w szczególności, 
w kwestiach uregulowanych w art. 8b 
ust. 2 lit. a), w którym na właściwy organ 
regulacyjny nałożono m.in. wymóg 
ustanowienia systemów zarządzania 
przyznających właściwy priorytet 
bezpieczeństwu jądrowemu 
i propagujących, na wszystkich poziomach 
personelu i kadry zarządzającej, możliwość 
kwestionowania skutecznej realizacji 
odnośnych zasad i praktyk bezpieczeństwa 
oraz odpowiednio wczesnego zgłaszania 
przez personel problemów związanych 
z bezpieczeństwem.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

_________________

44 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. 42–52).

Or. en

Poprawka 101
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Podobnie zgłoszenia sygnalistów 
mogą odgrywać kluczową rolę w procesie 
wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
publicznego i ochrony konsumentów 
wynikających z naruszeń przepisów Unii, 
które w innych przypadkach mogłyby 
pozostać nieujawnione, a także w procesie 
zapobiegania tym zagrożeniom, ich 
ograniczania lub eliminowania. 
Problematyka ochrony konsumentów jest 
w szczególności ściśle powiązana z 
przypadkami, w których produkty 
niebezpieczne mogą wyrządzić 
konsumentom poważne szkody. 
Mechanizm ochrony sygnalistów powinien 
zatem zostać wprowadzony w odniesieniu 
do stosownych przepisów Unii przyjętych 
na podstawie art. 114, 168 i 169 TFUE.

(13) Podobnie zgłoszenia sygnalistów 
mogą odgrywać kluczową rolę w procesie 
wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
publicznego i ochrony konsumentów 
wynikających z naruszeń przepisów Unii, 
które w innych przypadkach mogłyby 
pozostać nieujawnione, a także w procesie 
zapobiegania tym zagrożeniom, ich 
ograniczania lub eliminowania. 
Problematyka ochrony konsumentów jest 
w szczególności ściśle powiązana z 
przypadkami, w których produkty 
niebezpieczne mogą wyrządzić poważne 
szkody bezpieczeństwu i zdrowiu 
konsumentów. Mechanizm ochrony 
sygnalistów powinien zatem zostać 
wprowadzony w odniesieniu do 
stosownych przepisów Unii przyjętych na 
podstawie art. 114, 168 i 169 TFUE.

Or. ro

Poprawka 102
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Podobnie zgłoszenia sygnalistów 
mogą odgrywać kluczową rolę w procesie 
wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
publicznego i ochrony konsumentów 
wynikających z naruszeń przepisów Unii, 
które w innych przypadkach mogłyby 
pozostać nieujawnione, a także w procesie 
zapobiegania tym zagrożeniom, ich 
ograniczania lub eliminowania. 
Problematyka ochrony konsumentów jest 
w szczególności ściśle powiązana 
z przypadkami, w których produkty 
niebezpieczne mogą wyrządzić 
konsumentom poważne szkody. 

(13) Podobnie zgłoszenia sygnalistów 
mogą odgrywać kluczową rolę w procesie 
wykrywania zagrożeń dla zdrowia 
publicznego i ochrony konsumentów 
wynikających z naruszeń przepisów Unii, 
które w innych przypadkach mogłyby 
pozostać nieujawnione, a także w procesie 
zapobiegania tym zagrożeniom, ich 
ograniczania lub eliminowania. 
Problematyka ochrony konsumentów jest 
w szczególności ściśle powiązana 
z przypadkami, w których produkty 
niebezpieczne mogą wyrządzić szkodę 
konsumentom. Mechanizm ochrony 
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Mechanizm ochrony sygnalistów powinien 
zatem zostać wprowadzony w odniesieniu 
do stosownych przepisów Unii przyjętych 
na podstawie art. 114, 168 i 169 TFUE.

sygnalistów powinien zatem zostać 
wprowadzony w odniesieniu do 
stosownych przepisów Unii przyjętych na 
podstawie art. 114, 168 i 169 TFUE.

Or. en

Poprawka 103
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

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 
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 

(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 lub interesowi 
ogólnemu. 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 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 
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znaczeniu dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i dla dobrobytu 
społeczeństwa.

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.

Or. en

Poprawka 104
Răzvan Popa

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 
informacji 45, w której wprowadzono 
wymóg zgłaszania incydentów 
(uwzględniając incydenty niewiążące się z 
naruszeniem danych osobowych), a także 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla 
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 

(14) Ochrona prywatności i danych 
osobowych to kolejny obszar, w którym 
sygnaliści są najlepiej usytuowani do tego, 
aby ujawniać przypadki naruszenia prawa 
Unii mogące w dużym stopniu zaszkodzić 
interesowi publicznemu. Podobnie jest w 
przypadku naruszeń przepisów dyrektywy 
w sprawie bezpieczeństwa sieci i 
informacji 45, w której wprowadzono 
wymóg zgłaszania incydentów 
(uwzględniając incydenty niewiążące się z 
naruszeniem danych osobowych), a także 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa dla 
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 
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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.

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.

Or. ro

Poprawka 105
Geoffroy Didier

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 
podmiotów świadczących kluczowe usługi 
w wielu różnych sektorach (np. w sektorze 
energetycznym, sektorze ochrony zdrowia, 
sektorze transportu, sektorze bankowości 

(14) Ochrona prywatności i danych 
osobowych to kolejny obszar, w którym 
sygnaliści mogą pomóc 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 podmiotów 
świadczących kluczowe usługi w wielu 
różnych sektorach (np. w sektorze 
energetycznym, sektorze ochrony zdrowia, 
sektorze transportu, sektorze bankowości 
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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.

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.

_________________ _________________

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.

Or. fr

Poprawka 106
Pascal Durand

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 

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

niewiążące się z naruszeniem danych 
osobowych), a także wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa dla 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.

_________________ _________________

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.

Or. en

Poprawka 107
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgłaszanie nieprawidłowości przez 
sygnalistów jest niezbędne do 
usprawnienia mechanizmu wykrywania 

(15) Zgłaszanie nieprawidłowości przez 
sygnalistów jest niezbędne do 
usprawnienia mechanizmu wykrywania 
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przypadków naruszenia unijnego prawa 
konkurencji i zapobiegania takim 
naruszeniom. Zgłaszanie nieprawidłowości 
przez sygnalistów mogłoby przyczynić się 
do ochrony prawidłowego funkcjonowania 
rynków w Unii i zapewnienia 
przedsiębiorstwom równych szans oraz 
mogłoby przynieść określone korzyści 
konsumentom. Objęcie sygnalistów 
ochroną usprawniłoby egzekwowanie 
unijnego prawa konkurencji, w tym 
przepisów dotyczących pomocy państwa. 
Jeżeli chodzi o reguły konkurencji mające 
zastosowanie do przedsiębiorstw, 
znaczenie zgłoszeń dokonywanych przez 
osoby znajdujące się wewnątrz danej 
organizacji dla wykrywania przypadków 
naruszenia prawa konkurencji zostało już 
uznane w unijnym programie łagodzenia 
kar, a także w ramach narzędzia 
anonimowego sygnalizowania 
nieprawidłowości wprowadzonego 
niedawno przez Komisję Europejską46. 
Wprowadzenie mechanizmu ochrony 
sygnalistów na poziomie państwa 
członkowskiego przyczyniłoby się do 
poprawy wykrywania i eliminowania 
przypadków naruszenia unijnego prawa 
konkurencji przez Komisję Europejską 
i przez właściwe organy w państwach 
członkowskich. Jeżeli chodzi o pomoc 
państwa, sygnaliści mogą odgrywać istotną 
rolę w kontekście zgłaszania bezprawnie 
udzielonej pomocy oraz informowania 
o przypadkach wykorzystywania pomocy 
niezgodnie z przeznaczeniem zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i na szczeblu 
regionalnym i lokalnym.

przypadków naruszenia unijnego prawa 
konkurencji i zapobiegania takim 
naruszeniom. Zgłaszanie nieprawidłowości 
przez sygnalistów mogłoby przyczynić się 
do ochrony prawidłowego funkcjonowania 
rynków w Unii i zapewnienia 
przedsiębiorstwom równych szans oraz 
mogłoby przynieść określone korzyści 
konsumentom. Objęcie sygnalistów 
ochroną mogłoby usprawnić
egzekwowanie unijnego prawa 
konkurencji, w tym przepisów dotyczących 
pomocy państwa. Jeżeli chodzi o reguły 
konkurencji mające zastosowanie do 
przedsiębiorstw, znaczenie zgłoszeń 
dokonywanych przez osoby znajdujące się 
wewnątrz danej organizacji dla 
wykrywania przypadków naruszenia prawa 
konkurencji zostało już uznane w unijnym 
programie łagodzenia kar, a także 
w ramach narzędzia anonimowego 
sygnalizowania nieprawidłowości 
wprowadzonego niedawno przez Komisję 
Europejską46. Wprowadzenie mechanizmu 
ochrony sygnalistów na poziomie państwa 
członkowskiego przyczyniłoby się do 
poprawy wykrywania i eliminowania 
przypadków naruszenia unijnego prawa 
konkurencji przez Komisję Europejską 
i przez właściwe organy w państwach 
członkowskich. Jeżeli chodzi o pomoc 
państwa, sygnaliści mogą odgrywać istotną 
rolę w kontekście zgłaszania bezprawnie 
udzielonej pomocy oraz informowania 
o przypadkach wykorzystywania pomocy 
niezgodnie z przeznaczeniem zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i na szczeblu 
regionalnym i lokalnym.

_________________ _________________

46 Obwieszczenie Komisji w sprawie 
zwalniania z grzywien i zmniejszania 
grzywien w sprawach kartelowych (Dz.U. 
C 298 z 8.12.2006, s. 17); 
rhttp://europa.eu/rapid/press-release IP-17-
591_fr.htm

46 Obwieszczenie Komisji w sprawie 
zwalniania z grzywien i zmniejszania 
grzywien w sprawach kartelowych (Dz.U. 
C 298 z 8.12.2006, s. 17); 
rhttp://europa.eu/rapid/press-release IP-17-
591_fr.htm

Or. fr
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Poprawka 108
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ochrona interesów finansowych 
Unii, która wiąże się ze zwalczaniem 
nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich 
innych bezprawnych działań 
wywierających wpływ na wydatki Unii, 
pobieranie przychodów i funduszy przez 
Unię lub składniki majątku Unii, stanowi 
kluczowy obszar, w którym egzekwowanie 
prawa Unii wymaga usprawnienia. 
Wzmocnienie ochrony interesów 
finansowych Unii obejmuje również 
kwestie związane z wdrażaniem budżetu 
Unii przeznaczonego na wydatki 
ponoszone na podstawie Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej. Brak skutecznego 
egzekwowania przepisów w dziedzinie 
związanej z interesami finansowymi Unii, 
w tym w przypadkach dotyczących 
nadużyć finansowych i korupcji, do 
których dochodzi na szczeblu krajowym, 
skutkuje zmniejszeniem przychodów Unii 
i prowadzi do sprzeniewierzania funduszy 
UE, co może zakłócić inwestycje publiczne 
i wzrost gospodarczy oraz obniżyć 
zaufanie obywateli do działań 
podejmowanych przez UE. Ustanowienie 
mechanizmu ochrony sygnalistów jest 
niezbędne do usprawnienia wykrywania 
istotnych nadużyć finansowych 
i bezprawnych działań oraz zapobiegania 
tym nadużyciom i działaniom, a także do 
skuteczniejszego zniechęcania 
potencjalnych sprawców tych nadużyć 
i działań do ich podejmowania.

(16) Ochrona interesów finansowych 
Unii, która wiąże się ze zwalczaniem 
nadużyć finansowych, korupcji, 
naruszania zobowiązań prawnych, 
nadużywania władzy i wszelkich innych 
bezprawnych działań wywierających 
wpływ na wydatki Unii, pobieranie 
przychodów i funduszy przez Unię lub 
składniki majątku Unii, stanowi kluczowy 
obszar, w którym egzekwowanie prawa 
Unii wymaga usprawnienia. Wzmocnienie 
ochrony interesów finansowych Unii 
obejmuje również kwestie związane 
z wdrażaniem budżetu Unii 
przeznaczonego na wydatki ponoszone na 
podstawie Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. 
Brak skutecznego egzekwowania 
przepisów w dziedzinie związanej 
z interesami finansowymi Unii, w tym 
w przypadkach dotyczących nadużyć 
finansowych i korupcji, do których 
dochodzi na szczeblu krajowym, skutkuje 
zmniejszeniem przychodów Unii 
i prowadzi do sprzeniewierzania funduszy 
UE, co może zakłócić inwestycje publiczne 
i wzrost gospodarczy oraz obniżyć 
zaufanie obywateli do działań 
podejmowanych przez UE. Ustanowienie 
mechanizmu ochrony sygnalistów jest 
niezbędne do usprawnienia wykrywania 
istotnych nadużyć finansowych 
i bezprawnych działań oraz zapobiegania 
tym nadużyciom i działaniom, a także do 
skuteczniejszego zniechęcania 
potencjalnych sprawców tych nadużyć 
i działań do ich podejmowania.

Or. it
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Poprawka 109
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Przy przyjmowaniu jakiegokolwiek 
nowego aktu Unii, w przypadku którego 
kwestia ochrony sygnalistów ma istotne
znaczenie i może przyczynić się do 
usprawnienia procesu egzekwowania 
przepisów, należy każdorazowo rozważyć, 
czy taki akt prawny należy umieścić w 
wykazie zamieszczonym w załączniku do 
niniejszej dyrektywy, aby objąć go 
zakresem jej stosowania.

(19) Przy przyjmowaniu jakiegokolwiek 
nowego aktu Unii, w przypadku którego 
kwestia ochrony sygnalistów ma 
zasadnicze znaczenie i może mieć duży 
wpływ na bardziej skuteczne zapewnienie
egzekwowania przepisów, należy 
każdorazowo rozważyć, czy taki akt 
prawny należy umieścić w wykazie 
zamieszczonym w załączniku do niniejszej 
dyrektywy, aby objąć go zakresem jej 
stosowania.

Or. ro

Poprawka 110
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Przy przyjmowaniu jakiegokolwiek 
nowego aktu Unii, w przypadku którego 
kwestia ochrony sygnalistów ma istotne 
znaczenie i może przyczynić się do 
usprawnienia procesu egzekwowania 
przepisów, należy każdorazowo rozważyć, 
czy taki akt prawny należy umieścić 
w wykazie zamieszczonym w załączniku do 
niniejszej dyrektywy, aby objąć go 
zakresem jej stosowania.

(19) Przy przyjmowaniu jakiegokolwiek 
nowego aktu Unii, w przypadku którego 
kwestia ochrony sygnalistów ma istotne 
znaczenie i może przyczynić się do 
usprawnienia procesu egzekwowania 
przepisów, należy dodać go do załącznika
do niniejszej dyrektywy, aby włączyć go w 
zakres jej stosowania.

Or. en
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Poprawka 111
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W niektórych sytuacjach 
naruszenia przepisów Unii Europejskiej 
dotyczące praw pracowniczych mogą 
podlegać skutecznym indywidualnym 
środkom ochrony prawnej. Jeżeli jednak 
takie naruszenia są systematyczne, 
wówczas szkodzą interesowi publicznemu 
i dlatego należy zapewnić ochronę osób 
zgłaszających tego rodzaju naruszenia. W 
niektórych dziedzinach stwierdzono 
trudności we wdrażaniu prawodawstwa 
europejskiego, np. związane z 
nieuzasadnionym stosowaniem 
niepewnych form zatrudnienia. Poprawa 
ochrony sygnalistów w obszarze praw 
pracowniczych pozwoliłaby więc 
udoskonalić stosowanie prawa i zapewnić 
wysoki poziom ochrony pracowników na 
rynku wewnętrznym, jednocześnie 
gwarantując uczciwą konkurencję między 
podmiotami gospodarczymi, a także 
zapobiegając stosowaniu strategii 
polegających na dumpingu socjalnym i 
stawianiu pracowników w sytuacji 
nieuczciwej konkurencji.

Or. fr

Poprawka 112
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla ochrony 
zapewnianej pracownikom zgłaszającym 

(20) Niniejsza dyrektywa ma charakter 
uzupełniający w stosunku do ochrony 
zapewnianej pracownikom zgłaszającym 
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przypadki naruszenia prawa Unii 
w dziedzinie zatrudnienia. 
W szczególności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 
z art. 11 dyrektywy ramowej 89/391/EWG 
państwa członkowskie zostały już 
zobowiązane do zapewnienia, aby 
pracownicy lub przedstawiciele 
pracowników nie mogli być stawiani 
w niekorzystnej sytuacji z powodu 
kierowanych do pracodawcy żądań lub 
wniosków dotyczących zastosowania 
odpowiednich środków służących 
ograniczeniu zagrożeń dla pracowników 
lub usunięcia źródeł niebezpieczeństw. 
Pracownicy i ich przedstawiciele są 
upoważnieni do zwracania się do 
właściwych organów krajowych, jeżeli 
uznają, że środki podejmowane przez 
pracodawcę i stosowane przez niego 
metody są niewystarczające do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

przypadki naruszenia prawa Unii 
w dziedzinie zatrudnienia. 
W szczególności w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 
z art. 11 dyrektywy ramowej 89/391/EWG 
państwa członkowskie zostały już 
zobowiązane do zapewnienia, aby 
pracownicy lub przedstawiciele 
pracowników nie mogli być stawiani 
w niekorzystnej sytuacji z powodu 
kierowanych do pracodawcy żądań lub 
wniosków dotyczących zastosowania 
odpowiednich środków służących 
ograniczeniu zagrożeń dla pracowników 
lub usunięcia źródeł niebezpieczeństw. 
Pracownicy i ich przedstawiciele są 
upoważnieni do zwracania się do 
właściwych organów krajowych, jeżeli 
uznają, że środki podejmowane przez 
pracodawcę i stosowane przez niego 
metody są niewystarczające do 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Or. en

Poprawka 113
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla ochrony 
informacji niejawnych istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa narodowego 
i innych informacji niejawnych, które –
zgodnie z prawem Unii lub przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi obowiązującymi 
w danym państwie członkowskim – muszą 
być chronione przed nieuprawnionym 
dostępem ze względów bezpieczeństwa. 
Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny 
w szczególności wpływać na zobowiązania 

(21) Niniejsza dyrektywa powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla ochrony 
informacji niejawnych istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa narodowego 
i innych informacji niejawnych, które –
zgodnie z prawem Unii lub przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi lub 
administracyjnymi obowiązującymi 
w danym państwie członkowskim – muszą 
być chronione przed nieuprawnionym 
dostępem ze względów bezpieczeństwa. 
Przepisy niniejszej dyrektywy powinny w
szczególnościpodlegać wykładni w świetle 
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wynikające z treści decyzji Komisji (UE, 
Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 
2015 r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa dotyczących ochrony 
informacji niejawnych UE ani na 
zobowiązania wynikające z treści decyzji 
Rady z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa dotyczących 
ochrony informacji niejawnych UE.

zobowiązań wynikających z treści decyzji 
Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 
marca 2015 r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa dotyczących ochrony 
informacji niejawnych UE ani na 
zobowiązania wynikające z treści decyzji 
Rady z dnia 23 września 2013 r. w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa dotyczących 
ochrony informacji niejawnych UE.

Or. en

Poprawka 114
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Osoby przekazujące informacje na 
temat zagrożeń lub szkód dla interesu 
publicznego pozyskane w związku 
z wykonywaną przez nie działalnością 
zawodową korzystają z przysługującego im 
prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do 
wolności wypowiedzi zagwarantowane 
w art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („karta”) i prawo do wolności 
wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) obejmuje wolność i pluralizm 
mediów.

(22) Osoby przekazujące informacje na 
temat zagrożeń lub szkód dla interesu 
publicznego lub interesu ogólnego 
pozyskane m.in. w związku z wykonywaną 
przez nie działalnością zawodową 
korzystają z przysługującego im prawa do 
wolności wypowiedzi. Prawo do wolności 
wypowiedzi zagwarantowane w art. 11 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („karta”) i prawo do wolności 
wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) obejmują wolność i pluralizm 
mediów, a także prawo do informacji.

Or. en

Poprawka 115
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(22) Osoby przekazujące informacje na 
temat zagrożeń lub szkód dla interesu 
publicznego pozyskane w związku 
z wykonywaną przez nie działalnością 
zawodową korzystają z przysługującego im 
prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do 
wolności wypowiedzi zagwarantowane 
w art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („karta”) i prawo do wolności 
wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) obejmuje wolność i pluralizm 
mediów.

(22) Osoby przekazujące informacje na 
temat poważnych zagrożeń lub szkód dla 
interesu publicznego pozyskane w związku 
z wykonywaną przez nie działalnością 
zawodową korzystają z przysługującego im 
prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do 
wolności wypowiedzi zagwarantowane 
w art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („karta”) i prawo do wolności 
wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) obejmuje wolność i pluralizm 
mediów.

Or. fr

Poprawka 116
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Osoby przekazujące informacje na 
temat zagrożeń lub szkód dla interesu 
publicznego pozyskane w związku 
z wykonywaną przez nie działalnością 
zawodową korzystają z przysługującego im 
prawa do wolności wypowiedzi. Prawo do 
wolności wypowiedzi zagwarantowane 
w art. 11 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („karta”) i prawo do wolności 
wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) obejmuje wolność i pluralizm 
mediów.

(22) Osoby przekazujące informacje, w 
szczególności na temat zagrożeń lub szkód 
dla interesu publicznego, korzystają 
z przysługującego im prawa do wolności 
wypowiedzi. Prawo do wolności 
wypowiedzi zagwarantowane w art. 11 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej („karta”) i prawo do wolności 
wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka 
(EKPC) obejmują swobodę dostępu do 
informacji, jak również wolność i
pluralizm mediów.

Or. en

Poprawka 117
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby, które pozyskują zgłaszane 
przez siebie informacje w ramach swojej 
działalności zawodowej i narażają się tym 
samym na ryzyko odwetu w miejscu pracy 
(na przykład z uwagi na fakt, że 
dopuszczają się naruszenia obowiązku 
dochowania tajemnicy lub obowiązku 
lojalności wobec pracodawcy), wymagają 
szczególnej ochrony prawnej. Osobom tym 
należy zapewnić taką szczególną ochronę 
z uwagi na ich niestabilną sytuację 
ekonomiczną, co jest spowodowane 
faktem, że ich pozycja zawodowa de facto 
zależy od ich pracodawcy. W przypadkach, 
w których nie istnieje taka nierównowaga 
sił wynikająca ze stosunku pracy (np. 
w przypadku zwykłych skarg lub 
zgłaszania nieprawidłowości przez 
postronnych obywateli), zapewnienie 
ochrony przed odwetem nie jest 
konieczne.

(24) Pozyskiwanie informacji i 
podejmowanie decyzji o ich zgłoszeniu 
wiąże się z ryzykiem odwetu w miejscu 
pracy lub w innym kontekście (na przykład 
z uwagi na fakt, że dana osoba dopuszcza
się naruszenia obowiązku dochowania 
tajemnicy lub naruszenia prawodawstwa 
UE w sprawie tajemnicy zawodowej), 
dlatego też osoby pozyskujące te 
informacje i zgłaszające je wymagają 
szczególnej ochrony prawnej. Osobom tym 
należy zapewnić taką szczególną ochronę 
z uwagi na ich osłabioną pozycję wobec 
osoby, której dotyczą przekazywane przez
nie informacje lub od której zależy ich 
pozycja zawodowa.

Or. en

Poprawka 118
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby, które pozyskują zgłaszane 
przez siebie informacje w ramach swojej 
działalności zawodowej i narażają się tym 
samym na ryzyko odwetu w miejscu pracy 
(na przykład z uwagi na fakt, że 
dopuszczają się naruszenia obowiązku 
dochowania tajemnicy lub obowiązku 
lojalności wobec pracodawcy), wymagają 
szczególnej ochrony prawnej. Osobom tym
należy zapewnić taką szczególną ochronę z 
uwagi na ich niestabilną sytuację 
ekonomiczną, co jest spowodowane 

(24) Osoby działające w dobrej wierze, 
które działają bezinteresownie i pozyskują 
zgłaszane przez siebie informacje w 
ramach swojej działalności zawodowej i 
narażają się tym samym na ryzyko odwetu 
w miejscu pracy (na przykład z uwagi na 
fakt, że dopuszczają się naruszenia 
obowiązku dochowania tajemnicy lub 
obowiązku lojalności wobec pracodawcy), 
wymagają szczególnej ochrony prawnej. 
Osobom działającym w dobrej wierze
należy zapewnić taką szczególną ochronę z 
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faktem, że ich pozycja zawodowa de facto 
zależy od ich pracodawcy. W przypadkach, 
w których nie istnieje taka nierównowaga 
sił wynikająca ze stosunku pracy (np. w 
przypadku zwykłych skarg lub zgłaszania 
nieprawidłowości przez postronnych 
obywateli), zapewnienie ochrony przed 
odwetem nie jest konieczne.

uwagi na ich niestabilną sytuację 
ekonomiczną, co jest spowodowane 
faktem, że ich pozycja zawodowa de facto 
zależy od ich pracodawcy. W przypadkach, 
w których nie istnieje taka nierównowaga 
sił wynikająca ze stosunku pracy (np. w 
przypadku zwykłych skarg lub zgłaszania 
nieprawidłowości przez postronnych 
obywateli), zapewnienie ochrony przed 
odwetem nie jest konieczne.

Or. ro

Poprawka 119
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Osoby, które pozyskują zgłaszane 
przez siebie informacje w ramach swojej 
działalności zawodowej i narażają się tym 
samym na ryzyko odwetu w miejscu pracy 
(na przykład z uwagi na fakt, że 
dopuszczają się naruszenia obowiązku 
dochowania tajemnicy lub obowiązku 
lojalności wobec pracodawcy), wymagają 
szczególnej ochrony prawnej. Osobom tym 
należy zapewnić taką szczególną ochronę 
z uwagi na ich niestabilną sytuację 
ekonomiczną, co jest spowodowane 
faktem, że ich pozycja zawodowa de facto 
zależy od ich pracodawcy. W przypadkach, 
w których nie istnieje taka nierównowaga 
sił wynikająca ze stosunku pracy (np. 
w przypadku zwykłych skarg lub 
zgłaszania nieprawidłowości przez 
postronnych obywateli), zapewnienie 
ochrony przed odwetem nie jest konieczne.

(24) Osoby, które w szczególności 
pozyskują zgłaszane przez siebie 
informacje w ramach swojej działalności 
zawodowej i narażają się tym samym na 
ryzyko odwetu w miejscu pracy (na 
przykład z uwagi na fakt, że dopuszczają 
się naruszenia obowiązku dochowania 
tajemnicy lub obowiązku lojalności wobec
pracodawcy), wymagają szczególnej 
ochrony prawnej. Osobom tym należy 
zapewnić taką szczególną ochronę z uwagi 
na ich niestabilną sytuację ekonomiczną, 
co jest spowodowane faktem, że ich 
pozycja zawodowa de facto zależy od ich 
pracodawcy. W przypadkach, w których 
nie istnieje taka nierównowaga sił 
wynikająca ze stosunku pracy (np. 
w przypadku zwykłych skarg lub 
zgłaszania nieprawidłowości przez 
postronnych obywateli), zapewnienie 
ochrony przed odwetem nie jest konieczne.

Or. en
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Poprawka 120
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Skuteczne egzekwowanie prawa 
Unii wymaga przyznania określonym 
kategoriom osób, które – niezależnie od 
tego, czy są obywatelami Unii, czy też 
obywatelami państwa trzeciego – z racji 
prowadzonej przez siebie działalności 
zawodowej (niezależnie od charakteru tej 
działalności i niezależnie od tego, czy 
pobierają wynagrodzenie z tytułu jej 
prowadzenia, czy też nie) dysponują 
bezpośrednim dostępem do informacji 
o naruszeniach mogących poważnie 
zaszkodzić interesowi publicznemu i które 
mogą narazić się na ryzyko odwetu 
w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, 
najszerszego możliwego zakresu ochrony. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że decyzję o konieczności objęcia 
danej osoby ochroną podjęto na podstawie 
wszystkich istotnych okoliczności danej 
sprawy, a nie tylko w oparciu o charakter 
relacji łączącej strony, aby zapewnić 
ochronę wszystkim osobom powiązanym 
(w szerokim znaczeniu tego słowa) 
z organizacją, w której doszło do 
naruszenia.

(25) Skuteczne egzekwowanie prawa 
Unii wymaga przyznania ochrony jak 
najszerszemu zakresowi kategorii osób, 
które – niezależnie od tego, czy są 
obywatelami Unii, czy też obywatelami 
państwa trzeciego – posiadają bezpośredni 
dostęp do informacji o naruszeniach 
mogących poważnie zaszkodzić interesowi 
publicznemu i które mogą narazić się na 
ryzyko odwetu w przypadku zgłoszenia 
nieprawidłowości. Państwa członkowskie 
powinny upewnić się, że decyzję 
o konieczności objęcia danej osoby 
ochroną podjęto na podstawie wszystkich 
istotnych okoliczności danej sprawy, a nie 
tylko w oparciu o charakter relacji łączącej 
strony, aby zapewnić ochronę wszystkim 
osobom powiązanym ze zgłoszeniem.

Or. en

Poprawka 121
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Skuteczne egzekwowanie prawa 
Unii wymaga przyznania określonym 

(25) Większe skuteczne egzekwowanie 
prawa Unii wymaga przyznania 
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kategoriom osób, które – niezależnie od 
tego, czy są obywatelami Unii, czy też 
obywatelami państwa trzeciego – z racji 
prowadzonej przez siebie działalności 
zawodowej (niezależnie od charakteru tej 
działalności i niezależnie od tego, czy 
pobierają wynagrodzenie z tytułu jej 
prowadzenia, czy też nie) dysponują 
bezpośrednim dostępem do informacji o 
naruszeniach mogących poważnie 
zaszkodzić interesowi publicznemu i które 
mogą narazić się na ryzyko odwetu w 
przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, 
najszerszego możliwego zakresu ochrony. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że decyzję o konieczności objęcia 
danej osoby ochroną podjęto na podstawie 
wszystkich istotnych okoliczności danej 
sprawy, a nie tylko w oparciu o charakter 
relacji łączącej strony, aby zapewnić 
ochronę wszystkim osobom powiązanym 
(w szerokim znaczeniu tego słowa) z 
organizacją, w której doszło do naruszenia.

określonym kategoriom osób działających 
w dobrej wierze, które niezależnie od tego, 
czy są obywatelami Unii, czy też 
obywatelami państwa trzeciego – z racji 
prowadzonej przez siebie działalności 
zawodowej (niezależnie od charakteru tej 
działalności i niezależnie od tego, czy 
pobierają wynagrodzenie z tytułu jej 
prowadzenia, czy też nie) dysponują 
bezpośrednim dostępem do informacji o 
naruszeniach mogących poważnie 
zaszkodzić interesowi publicznemu i które 
mogą narazić się na ryzyko odwetu w 
przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, 
najszerszego możliwego zakresu ochrony. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że decyzję o konieczności objęcia 
danej osoby ochroną podjęto na podstawie 
wszystkich istotnych okoliczności danej 
sprawy, a nie tylko w oparciu o charakter 
relacji łączącej strony, aby zapewnić 
ochronę wszystkim osobom działającym w 
dobrej wierze powiązanym (w szerokim 
znaczeniu tego słowa) z organizacją, w 
której doszło do naruszenia.

Or. ro

Poprawka 122
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Skuteczne egzekwowanie prawa 
Unii wymaga przyznania określonym 
kategoriom osób, które – niezależnie od 
tego, czy są obywatelami Unii, czy też 
obywatelami państwa trzeciego – z racji 
prowadzonej przez siebie działalności 
zawodowej (niezależnie od charakteru tej 
działalności i niezależnie od tego, czy 
pobierają wynagrodzenie z tytułu jej 
prowadzenia, czy też nie) dysponują 
bezpośrednim dostępem do informacji 

(25) Skuteczne egzekwowanie prawa 
Unii wymaga przyznania ochrony jak 
najszerszemu zakresowi kategorii osób, 
które – niezależnie od tego, czy są 
obywatelami Unii, czy też obywatelami 
państwa trzeciego – zwłaszcza z racji 
prowadzonej przez siebie działalności 
zawodowej (niezależnie od charakteru tej 
działalności i niezależnie od tego, czy 
pobierają wynagrodzenie z tytułu jej 
prowadzenia, czy też nie) dysponują 
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o naruszeniach mogących poważnie 
zaszkodzić interesowi publicznemu i które 
mogą narazić się na ryzyko odwetu 
w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości, 
najszerszego możliwego zakresu ochrony. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że decyzję o konieczności objęcia 
danej osoby ochroną podjęto na podstawie 
wszystkich istotnych okoliczności danej 
sprawy, a nie tylko w oparciu o charakter 
relacji łączącej strony, aby zapewnić 
ochronę wszystkim osobom powiązanym 
(w szerokim znaczeniu tego słowa) 
z organizacją, w której doszło do 
naruszenia.

bezpośrednim dostępem do informacji 
o naruszeniach mogących poważnie 
zaszkodzić interesowi publicznemu i które 
mogą narazić się na ryzyko odwetu 
w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości. 
Państwa członkowskie powinny upewnić 
się, że decyzję o konieczności objęcia 
danej osoby ochroną podjęto na podstawie 
wszystkich istotnych okoliczności danej 
sprawy, a nie tylko w oparciu o charakter 
relacji łączącej strony, aby zapewnić 
ochronę wszystkim osobom powiązanym 
(w szerokim znaczeniu tego słowa) 
z organizacją, w której doszło do 
naruszenia.

Or. en

Poprawka 123
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ochrona ta powinna obejmować 
w pierwszej kolejności osoby o statusie 
„pracowników” w rozumieniu art. 45 
TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej52, tj. 
osoby, które przez pewien czas wykonują 
na rzecz innej osoby i pod jej 
kierownictwem określone świadczenia 
w zamian za wynagrodzenie. Wspomniana 
ochrona powinna zatem obejmować 
również osoby zatrudnione na podstawie 
niestandardowych stosunków pracy, w tym 
osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze 
czasu pracy i osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony, a także osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę lub na 
podstawie stosunku pracy z agencją pracy 
tymczasowej, ponieważ w przypadku 
wszystkich tych stosunków standardowe 
środki ochrony przed nieuczciwym 

(26) Ochrona ta powinna obejmować 
w pierwszej kolejności osoby o statusie 
„pracowników” w rozumieniu art. 45 
TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej52, tj. 
osoby, które przez pewien czas wykonują 
na rzecz innej osoby i pod jej 
kierownictwem określone świadczenia 
w zamian za wynagrodzenie. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału termin 
„pracownik” powinien być interpretowany 
szeroko i uwzględniać, na przykład, 
urzędników służby cywilnej. Wspomniana 
ochrona powinna zatem obejmować 
również osoby zatrudnione na podstawie 
niestandardowych stosunków pracy, w tym 
osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze 
czasu pracy i osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony, a także osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę lub na 
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traktowaniem są często trudne do 
zastosowania.

podstawie stosunku pracy z agencją pracy 
tymczasowej, ponieważ w przypadku 
wszystkich tych stosunków standardowe 
środki ochrony przed nieuczciwym 
traktowaniem są często trudne do 
zastosowania.

_________________ _________________

52 Wyrok z dnia 3 lipca 1986 r., Lawrie-
Blum, sprawa 66/85; wyrok z dnia 14 
października 2010 r., Union Syndicale 
Solidaires Isère, sprawa C-428/09; wyrok 
z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-
229/14; wyrok z dnia 4 grudnia 2014 r., 
FNV Kunsten, sprawa C-413/13; oraz 
wyrok z dnia 17 listopada 2016 r., 
Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

52 Wyrok z dnia 3 lipca 1986 r., Lawrie-
Blum, sprawa 66/85; wyrok z dnia 14 
października 2010 r., Union Syndicale 
Solidaires Isère, sprawa C-428/09; wyrok 
z dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-
229/14; wyrok z dnia 4 grudnia 2014 r., 
FNV Kunsten, sprawa C-413/13; oraz 
wyrok z dnia 17 listopada 2016 r., 
Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

Or. en

Poprawka 124
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ochrona ta powinna obejmować w 
pierwszej kolejności osoby o statusie 
„pracowników” w rozumieniu art. 45 
TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej52, tj. 
osoby, które przez pewien czas wykonują 
na rzecz innej osoby i pod jej 
kierownictwem określone świadczenia w 
zamian za wynagrodzenie. Wspomniana 
ochrona powinna zatem obejmować 
również osoby zatrudnione na podstawie 
niestandardowych stosunków pracy, w tym 
osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze 
czasu pracy i osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony, a także osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę lub na 
podstawie stosunku pracy z agencją pracy 
tymczasowej, ponieważ w przypadku 

(26) Ochrona ta powinna obejmować w 
pierwszej kolejności osoby o statusie 
„pracowników” w rozumieniu art. 45 
TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej52, tj. 
osoby, które przez pewien czas wykonują 
na rzecz innej osoby i pod jej 
kierownictwem określone świadczenia w 
zamian za wynagrodzenie. Wspomniana 
ochrona powinna zatem obejmować 
również osoby zatrudnione na podstawie 
niestandardowych stosunków pracy, w tym 
osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze 
czasu pracy i osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę na czas 
określony, a także osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę lub na 
podstawie stosunku pracy z agencją pracy 
tymczasowej, osoby o niepewnym 
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wszystkich tych stosunków standardowe 
środki ochrony przed nieuczciwym 
traktowaniem są często trudne do 
zastosowania.

stosunku pracy oraz osoby pracujące w 
kontekście transgranicznym, ponieważ w 
przypadku wszystkich tych stosunków 
standardowe środki ochrony przed 
nieuczciwym traktowaniem są często 
trudne do zastosowania.

_________________ _________________

52 Wyrok z dnia 3 lipca 1986 r., Lawrie-
Blum, sprawa 66/85; wyrok z dnia 14 
października 2010 r., Union Syndicale 
Solidaires Isère, sprawa C-428/09; wyrok z 
dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-
229/14; wyrok z dnia 4 grudnia 2014 r., 
FNV Kunsten, sprawa C-413/13; oraz 
wyrok z dnia 17 listopada 2016 r., 
Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

52 Wyrok z dnia 3 lipca 1986 r., Lawrie-
Blum, sprawa 66/85; wyrok z dnia 14 
października 2010 r., Union Syndicale 
Solidaires Isère, sprawa C-428/09; wyrok z 
dnia 9 lipca 2015 r., Balkaya, sprawa C-
229/14; wyrok z dnia 4 grudnia 2014 r., 
FNV Kunsten, sprawa C-413/13; oraz 
wyrok z dnia 17 listopada 2016 r., 
Ruhrlandklinik, sprawa C-216/15.

Or. ro

Poprawka 125
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 
„pracownikami” w rozumieniu art. 45 
TFUE, mogą odgrywać kluczową rolę 
w ujawnianiu naruszeń prawa i mogą 
znaleźć się w trudnej sytuacji gospodarczej
w kontekście swojej działalności 
zawodowej. Na przykład w dziedzinach 
takich jak bezpieczeństwo produktów 
dostawcy są znacznie bliżej źródła 
ewentualnych nieuczciwych i nielegalnych 
praktyk wytwarzania, przywozu lub 
dystrybucji niebezpiecznych produktów; 
podczas wdrażania funduszy unijnych 
osoby świadczące usługi doradcze są 
najlepiej usytuowane do zwracania uwagi 
na naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 

(27) Ochrona powinna również objąć 
osoby ułatwiające zgłaszanie naruszeń, 
takie jak pośrednicy i dziennikarze 
śledczy, które ujawniają możliwe lub 
dokonane naruszenia, a także inne 
kategorie osób fizycznych lub prawnych, 
które, mimo że nie są „pracownikami” w
rozumieniu art. 45 TFUE, mogą odgrywać 
kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń 
prawa i mogą znaleźć się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej w kontekście swojej pracy 
lub działalności społecznej czy politycznej. 
Na przykład w dziedzinach takich jak 
bezpieczeństwo produktów dostawcy są 
znacznie bliżej źródła ewentualnych 
nieuczciwych i nielegalnych praktyk 
wytwarzania, przywozu lub dystrybucji 
niebezpiecznych produktów; podczas 
wdrażania funduszy unijnych osoby 



AM\1163921PL.docx 45/147 PE627.664v02-00

PL

prowadzący działalność na własny 
rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 
usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.

świadczące usługi doradcze są najlepiej 
usytuowane do zwracania uwagi na 
naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 
prowadzący działalność na własny 
rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 
usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.

Or. en

Poprawka 126
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 
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„pracownikami” w rozumieniu art. 45 
TFUE, mogą odgrywać kluczową rolę 
w ujawnianiu naruszeń prawa i mogą 
znaleźć się w trudnej sytuacji gospodarczej
w kontekście swojej działalności 
zawodowej. Na przykład w dziedzinach 
takich jak bezpieczeństwo produktów 
dostawcy są znacznie bliżej źródła 
ewentualnych nieuczciwych i nielegalnych 
praktyk wytwarzania, przywozu lub 
dystrybucji niebezpiecznych produktów; 
podczas wdrażania funduszy unijnych 
osoby świadczące usługi doradcze są 
najlepiej usytuowane do zwracania uwagi 
na naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 
prowadzący działalność na własny 
rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 
usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.

„pracownikami” w rozumieniu art. 45 
TFUE, mogą odgrywać kluczową rolę 
w ujawnianiu naruszeń prawa i mogą 
znaleźć się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej w kontekście swojej 
działalności zawodowej. Na przykład 
w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo 
produktów dostawcy są znacznie bliżej 
źródła ewentualnych nieuczciwych 
i nielegalnych praktyk wytwarzania, 
przywozu lub dystrybucji niebezpiecznych 
produktów; podczas wdrażania funduszy 
unijnych osoby świadczące usługi 
doradcze są najlepiej usytuowane do 
zwracania uwagi na naruszenia, których są 
świadkami. Takie kategorie osób, w tym 
usługodawcy prowadzący działalność na 
własny rachunek, freelancerzy, 
wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy, 
są zazwyczaj narażone na działania
odwetowe w formie przedterminowego 
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy 
o świadczenie usług, unieważnienia 
licencji lub zezwolenia, strat 
gospodarczych, utraty dochodu, przymusu, 
zastraszania lub napastowania, 
umieszczenia na czarnej liście / bojkotu 
działalności lub nadszarpnięcia reputacji. 
Akcjonariusze lub udziałowcy i osoby 
wchodzące w skład organów 
zarządzających także mogą doświadczyć 
działań odwetowych, np. pod względem 
finansowym lub w formie zastraszania lub 
napastowania, wpisania na czarną listę lub 
nadszarpnięcia reputacji. Ochronę należy 
również zapewnić osobom, których 
stosunek pracy ustał, kandydatom do 
pracy lub świadczenia usług na rzecz 
organizacji, którzy uzyskali informacje na 
temat naruszeń prawa podczas procesu 
rekrutacji lub na innym etapie negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy i którzy 
mogą doświadczać działań odwetowych, 
np. w formie negatywnej opinii 
o pracowniku lub wpisania na czarną listę / 
bojkotu działalności.

Or. en
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Poprawka 127
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 
„pracownikami” w rozumieniu art. 45 
TFUE, mogą odgrywać kluczową rolę 
w ujawnianiu naruszeń prawa i mogą 
znaleźć się w trudnej sytuacji gospodarczej
w kontekście swojej działalności 
zawodowej. Na przykład w dziedzinach 
takich jak bezpieczeństwo produktów 
dostawcy są znacznie bliżej źródła 
ewentualnych nieuczciwych i nielegalnych 
praktyk wytwarzania, przywozu lub 
dystrybucji niebezpiecznych produktów; 
podczas wdrażania funduszy unijnych 
osoby świadczące usługi doradcze są 
najlepiej usytuowane do zwracania uwagi 
na naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 
prowadzący działalność na własny 
rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 
„pracownikami” w rozumieniu prawa 
krajowego lub na mocy art. 45 TFUE, 
mogą odgrywać kluczową rolę 
w ujawnianiu naruszeń prawa i mogą 
znaleźć się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej w kontekście swojej 
działalności zawodowej. Na przykład 
w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo 
produktów dostawcy są znacznie bliżej 
źródła ewentualnych nieuczciwych 
i nielegalnych praktyk wytwarzania, 
przywozu lub dystrybucji niebezpiecznych 
produktów; podczas wdrażania funduszy 
unijnych osoby świadczące usługi 
doradcze są najlepiej usytuowane do 
zwracania uwagi na naruszenia, których są 
świadkami. Takie kategorie osób, w tym 
usługodawcy prowadzący działalność na 
własny rachunek, freelancerzy, 
wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy, 
są zazwyczaj narażone na działania 
odwetowe w formie przedterminowego 
rozwiązania lub wypowiedzenia umowy 
o świadczenie usług, unieważnienia 
licencji lub zezwolenia, strat 
gospodarczych, utraty dochodu, przymusu, 
zastraszania lub napastowania, 
umieszczenia na czarnej liście / bojkotu 
działalności lub nadszarpnięcia reputacji. 
Akcjonariusze lub udziałowcy i osoby 
wchodzące w skład organów 
zarządzających także mogą doświadczyć 
działań odwetowych, np. pod względem 
finansowym lub w formie zastraszania lub 
napastowania, wpisania na czarną listę lub 
nadszarpnięcia reputacji. Ochronę należy 
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usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.

również zapewnić kandydatom do pracy 
lub świadczenia usług na rzecz organizacji, 
którzy uzyskali informacje na temat 
naruszeń prawa podczas procesu rekrutacji 
lub na innym etapie negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy i którzy 
mogą doświadczać działań odwetowych, 
np. w formie negatywnej opinii 
o pracowniku lub wpisania na czarną listę / 
bojkotu działalności.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie powinno się uwzględnić fakt, że definicja pojęcia „pracownik” jest dla 
niektórych państw członkowskich kwestią krajową.

Poprawka 128
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 
„pracownikami” w rozumieniu art. 45 
TFUE, mogą odgrywać kluczową rolę 
w ujawnianiu naruszeń prawa i mogą 
znaleźć się w trudnej sytuacji gospodarczej 
w kontekście swojej działalności 
zawodowej. Na przykład w dziedzinach 
takich jak bezpieczeństwo produktów 
dostawcy są znacznie bliżej źródła 
ewentualnych nieuczciwych i nielegalnych 
praktyk wytwarzania, przywozu lub 
dystrybucji niebezpiecznych produktów; 
podczas wdrażania funduszy unijnych 
osoby świadczące usługi doradcze są 
najlepiej usytuowane do zwracania uwagi 
na naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 
prowadzący działalność na własny 

(27) Ochrona powinna również objąć 
inne kategorie osób fizycznych lub 
prawnych, które, mimo że nie są 
„pracownikami” w rozumieniu art. 45 
TFUE, mogą odgrywać kluczową rolę w
ujawnianiu naruszeń prawa i mogą znaleźć 
się w trudnej sytuacji w stosunku do osoby 
fizycznej lub prawnej, której dotyczy 
zgłoszenie. Na przykład w dziedzinach 
takich jak bezpieczeństwo produktów,
dostawcy są znacznie bliżej źródła 
ewentualnych nieuczciwych i nielegalnych 
praktyk wytwarzania, przywozu lub 
dystrybucji niebezpiecznych produktów; 
podczas wdrażania funduszy unijnych 
osoby świadczące usługi doradcze są 
najlepiej usytuowane do zwracania uwagi 
na naruszenia, których są świadkami. Takie 
kategorie osób, w tym usługodawcy 
prowadzący działalność na własny 
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rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 
usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.

rachunek, freelancerzy, wykonawcy, 
podwykonawcy i dostawcy, są zazwyczaj 
narażone na działania odwetowe w formie 
przedterminowego rozwiązania lub 
wypowiedzenia umowy o świadczenie 
usług, unieważnienia licencji lub 
zezwolenia, strat gospodarczych, utraty 
dochodu, przymusu, zastraszania lub 
napastowania, umieszczenia na czarnej 
liście / bojkotu działalności lub 
nadszarpnięcia reputacji. Akcjonariusze 
lub udziałowcy i osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających także mogą 
doświadczyć działań odwetowych, np. pod 
względem finansowym lub w formie 
zastraszania lub napastowania, wpisania na 
czarną listę lub nadszarpnięcia reputacji. 
Ochronę należy również zapewnić 
kandydatom do pracy lub świadczenia 
usług na rzecz organizacji, którzy uzyskali 
informacje na temat naruszeń prawa 
podczas procesu rekrutacji lub na innym 
etapie negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy i którzy mogą 
doświadczać działań odwetowych, np. 
w formie negatywnej opinii o pracowniku 
lub wpisania na czarną listę / bojkotu 
działalności.

Or. en

Poprawka 129
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Skuteczna ochrona sygnalistów 
oznacza również ochronę innych kategorii 
osób, które, choć nie są w sensie 
ekonomicznym zależne od swojej 
działalności zawodowej, mogą mimo to 
doświadczyć odwetu za ujawnienie 
naruszeń. Odwet na wolontariuszach 
i stażystach nieotrzymujących 

(28) Skuteczna ochrona sygnalistów 
oznacza również ochronę innych kategorii 
osób, które, choć nie są w sensie 
ekonomicznym zależne od swojej 
działalności zawodowej, mogą mimo to 
doświadczyć odwetu za ujawnienie 
naruszeń. Odwet na wolontariuszach 
i stażystach nieotrzymujących 
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wynagrodzenia może polegać na 
zaprzestaniu korzystania z ich usług lub 
wystawieniu negatywnej opinii dla 
przyszłego pracodawcy lub nadszarpnięciu 
ich reputacji w inny sposób.

wynagrodzenia może polegać na 
zaprzestaniu korzystania z ich usług lub 
wystawieniu negatywnej opinii dla 
przyszłego pracodawcy lub nadszarpnięciu 
ich reputacji w inny sposób. Odwet na 
detektywach lub dziennikarzach śledczych 
może mieć formę strategicznych procesów 
sądowych, np. o pomówienie lub 
zniesławienie.

Or. en

Poprawka 130
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Skuteczna ochrona sygnalistów 
oznacza również ochronę innych kategorii 
osób, które, choć nie są w sensie 
ekonomicznym zależne od swojej 
działalności zawodowej, mogą mimo to 
doświadczyć odwetu za ujawnienie 
naruszeń. Odwet na wolontariuszach 
i stażystach nieotrzymujących 
wynagrodzenia może polegać na 
zaprzestaniu korzystania z ich usług lub 
wystawieniu negatywnej opinii dla 
przyszłego pracodawcy lub nadszarpnięciu 
ich reputacji w inny sposób.

(28) Skuteczna ochrona sygnalistów 
oznacza również ochronę innych kategorii 
osób, które, choć nie są w sensie 
ekonomicznym zależne od swojej 
działalności zawodowej, mogą mimo to 
doświadczyć odwetu za ujawnienie 
naruszeń. Odwet na wolontariuszach 
i stażystach nieotrzymujących 
wynagrodzenia lub je otrzymujących może 
polegać na zaprzestaniu korzystania z ich 
usług lub wystawieniu negatywnej opinii 
dla przyszłego pracodawcy lub 
nadszarpnięciu ich reputacji w inny 
sposób.

Or. en

Poprawka 131
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(28a) Osoby, które ułatwiają zgłaszanie i 
dziennikarze śledczy, mogą odgrywać 
kluczową rolę w eksponowaniu naruszeń 
prawa UE i potencjalnie ucierpieć na 
skutek działań odwetowych. Dlatego też 
powinny być one również uprawnione do 
korzystania ze środków ochrony 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 132
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Skuteczna ochrona sygnalistów 
powinna również obejmować wszelkie 
osoby, które posiadają dowody na takie 
działania w sektorze publicznym lub 
prywatnym, nawet jeśli nie były ich 
bezpośrednimi świadkami.

Or. en

Poprawka 133
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Skuteczne wykrywanie poważnych 
zagrożeń dla interesu publicznego 
i zapobieganie tym zagrożeniom wymaga, 
aby zgłoszone informacje, które 
kwalifikują do ochrony, obejmowały nie 
tylko działania niezgodne z prawem, ale 
również nadużycia prawa, tj. działania lub 
zaniechania, które nie wydają się 
niezgodne z prawem w sensie formalnym, 

(29) Skuteczne wykrywanie poważnych 
zagrożeń dla interesu publicznego 
i zapobieganie tym zagrożeniom wymaga, 
aby zgłoszone informacje, które 
kwalifikują do ochrony, obejmowały nie 
tylko działania niezgodne z prawem, ale 
również nadużycia prawa, tj. działania lub 
zaniechania, które nie wydają się 
niezgodne z prawem w sensie formalnym, 
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lecz są sprzeczne z przedmiotem lub celem 
prawa.

lecz są sprzeczne z przedmiotem lub celem 
prawa, a także ogólniej wszelkie 
naruszenia szkodzące interesowi 
publicznemu.

Or. fr

Poprawka 134
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Skuteczne wykrywanie poważnych 
zagrożeń dla interesu publicznego 
i zapobieganie tym zagrożeniom wymaga, 
aby zgłoszone informacje, które 
kwalifikują do ochrony, obejmowały nie 
tylko działania niezgodne z prawem, ale 
również nadużycia prawa, tj. działania lub 
zaniechania, które nie wydają się 
niezgodne z prawem w sensie formalnym, 
lecz są sprzeczne z przedmiotem lub celem 
prawa.

(29) Skuteczne wykrywanie poważnych 
zagrożeń dla interesu publicznego 
i zapobieganie tym zagrożeniom wymaga, 
aby zgłoszone informacje, które 
kwalifikują do ochrony, obejmowały nie 
tylko działania niezgodne z prawem, ale 
również nadużycia prawa, tj. działania lub 
zaniechania, które nie wydają się 
niezgodne z prawem w sensie formalnym, 
lecz są sprzeczne z przedmiotem lub celem 
prawa bądź w inny sposób stanowią realne 
lub potencjalne zagrożenie interesu 
publicznego.

Or. en

Poprawka 135
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Skuteczne wykrywanie poważnych 
zagrożeń dla interesu publicznego 
i zapobieganie tym zagrożeniom wymaga, 
aby zgłoszone informacje, które 
kwalifikują do ochrony, obejmowały nie 
tylko działania niezgodne z prawem, ale 

(29) Skuteczne wykrywanie poważnych 
zagrożeń dla interesu publicznego 
i zapobieganie tym zagrożeniom wymaga, 
aby zgłoszone informacje, które 
kwalifikują do ochrony, obejmowały nie 
tylko działania niezgodne z prawem, ale 
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również nadużycia prawa, tj. działania lub 
zaniechania, które nie wydają się 
niezgodne z prawem w sensie formalnym,
lecz są sprzeczne z przedmiotem lub celem 
prawa.

również nadużycia prawa, tj. nadużywanie 
swoich praw przez każdą osobę, która 
spośród szeregu sposobów wykonania 
przysługującego jej prawa świadomie 
wybiera sposób najbardziej szkodliwy dla 
innych, sprzeczny z przedmiotem lub 
celem prawa.

Or. fr

Poprawka 136
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. 
Z tych samych powodów ochronę 
gwarantuje się również osobom, które nie 
dostarczają konkretnych dowodów, ale 
zgłaszają uzasadnione obawy lub 
podejrzenia. Jednocześnie ochrona nie 
powinna obowiązywać w przypadku 
zgłaszania informacji, które są już 
publicznie dostępne, ani w przypadku 
zgłaszania nieuzasadnionych plotek
i pogłosek.

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. 
Z tych samych powodów ochronę 
gwarantuje się również osobom, które nie 
dostarczają konkretnych dowodów, ale 
zgłaszają uzasadnione obawy lub 
podejrzenia. Jednocześnie ochrona nie 
powinna obowiązywać w przypadku 
zgłaszania nieuzasadnionych plotek 
i pogłosek.
Należy zapewnić ochronę osobom 
pracującym w instytucjach unijnych, a 
także osobom pracującym w podmiotach 
europejskich znajdujących się poza 
terytorium Unii. Ochroną należy również 
objąć urzędników oraz innych 
pracowników i stażystów pracujących w 
instytucjach, organach i jednostkach 
organizacyjnych Unii.

Or. en
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Poprawka 137
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. Z 
tych samych powodów ochronę gwarantuje 
się również osobom, które nie dostarczają 
konkretnych dowodów, ale zgłaszają 
uzasadnione obawy lub podejrzenia. 
Jednocześnie ochrona nie powinna 
obowiązywać w przypadku zgłaszania 
informacji, które są już publicznie 
dostępne, ani w przypadku zgłaszania 
nieuzasadnionych plotek i pogłosek.

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia odpowiedniego i 
zrównoważonego poziomu ochrony 
również osobom działającym w dobrej 
wierze, które bezinteresownie dostarczają 
informacji na temat potencjalnych 
naruszeń, których jeszcze nie popełniono, 
jeśli istnieje prawdopodobieństwo ich 
popełnienia i mogą przynieść szkody 
interesowi ogólnemu. Z tych samych 
powodów ochronę gwarantuje się w 
pewnych warunkach również osobom, 
które nie dostarczają wystarczających
konkretnych dowodów, ale zgłaszają 
uzasadnione obawy lub podejrzenia. 
Jednakże ochrona nie powinna 
obowiązywać w przypadku zgłaszania 
informacji, które są już publicznie 
dostępne, ani w przypadku zgłaszania 
nieuzasadnionych plotek i pogłosek.

Or. ro

Poprawka 138
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. 

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. 
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Z tych samych powodów ochronę 
gwarantuje się również osobom, które nie 
dostarczają konkretnych dowodów, ale 
zgłaszają uzasadnione obawy lub 
podejrzenia. Jednocześnie ochrona nie 
powinna obowiązywać w przypadku 
zgłaszania informacji, które są już 
publicznie dostępne, ani w przypadku 
zgłaszania nieuzasadnionych plotek 
i pogłosek.

Z tych samych powodów ochronę 
gwarantuje się również osobom, które nie 
dostarczają konkretnych dowodów, ale 
zgłaszają uzasadnione obawy lub 
podejrzenia.

Or. it

Uzasadnienie

To zdanie jest zbędne, gdyż w tekście już przewidziano, że ochronę przyznaje się jedynie 
osobom działającym w dobrej wierze.

Poprawka 139
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. 
Z tych samych powodów ochronę 
gwarantuje się również osobom, które nie 
dostarczają konkretnych dowodów, ale 
zgłaszają uzasadnione obawy lub 
podejrzenia. Jednocześnie ochrona nie 
powinna obowiązywać w przypadku 
zgłaszania informacji, które są już 
publicznie dostępne, ani w przypadku 
zgłaszania nieuzasadnionych plotek 
i pogłosek.

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. 
Z tych samych powodów ochronę 
gwarantuje się również osobom, które nie 
dostarczają konkretnych dowodów, ale 
zgłaszają dobrze uzasadnione obawy lub 
podejrzenia. Jednocześnie ochrona nie 
powinna obowiązywać w przypadku 
zgłaszania informacji, które są już 
publicznie dostępne, ani w przypadku 
zgłaszania nieuzasadnionych plotek 
i pogłosek.

Or. en
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Poprawka 140
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom, 
które dostarczają informacji na temat 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo ich popełnienia. 
Z tych samych powodów ochronę 
gwarantuje się również osobom, które nie 
dostarczają konkretnych dowodów, ale 
zgłaszają uzasadnione obawy lub 
podejrzenia. Jednocześnie ochrona nie 
powinna obowiązywać w przypadku 
zgłaszania informacji, które są już 
publicznie dostępne, ani w przypadku 
zgłaszania nieuzasadnionych plotek 
i pogłosek.

(30) Skuteczne zapobieganie 
naruszeniom prawa Unii wymaga 
zapewnienia ochrony również osobom
dostarczającym informacji na temat 
naruszeń, których popełnienie jest bardzo 
prawdopodobne. Z tych samych powodów 
ochronę gwarantuje się również osobom, 
które nie dostarczają konkretnych 
dowodów, ale zgłaszają uzasadnione 
obawy lub podejrzenia. Jednocześnie 
ochrona nie powinna obowiązywać 
w przypadku zgłaszania informacji, które 
są już publicznie dostępne, ani 
w przypadku zgłaszania nieuzasadnionych 
plotek i pogłosek.

Or. fr

Poprawka 141
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Jednakże aby uniknąć 
nieuzasadnionego zniszczenia reputacji, 
należy również wprowadzić wyraźne 
rozróżnienie między fałszywymi 
zarzutami, mającymi na celu wyrządzenie 
szkody osobie lub podmiotowi będącemu 
przedmiotem zgłoszenia, a przekazaniem 
informacji, co do których dana osoba 
miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że 



AM\1163921PL.docx 57/147 PE627.664v02-00

PL

są prawdziwe. Dyrektywa obowiązuje z 
zastrzeżeniem przepisów prawa krajowego 
mających zastosowanie w pierwszym 
przypadku, takich jak przepisy dotyczące 
zniesławienia.

Or. en

Poprawka 142
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę. Ogólnie osoby zgłaszające są 
zobowiązane respektować gradację 
kanałów. Ustanowienie tego wymogu jest 
konieczne do zapewnienia, aby informacje 
docierały do osób, które mogą przyczynić 
się do wczesnego i skutecznego 
wyeliminowania zagrożeń dla interesu 
ogólnego, jak również do zapobieżenia 
nieuzasadnionemu nadszarpnięciu 
reputacji wskutek ujawnienia 
publicznego.

Or. fr

Poprawka 143
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę, przy czym definicja ta nie jest 
ograniczająca ani wyczerpująca.

Or. fr

Poprawka 144
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania, szczególnie w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.
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Or. en

Poprawka 145
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Odwet wyraża bliski związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.

(31) Odwet wyraża związek 
(przyczynowo-skutkowy), jaki musi istnieć 
między zgłoszeniem a doświadczeniem 
niekorzystnego traktowania, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez osobę zgłaszającą, aby 
osoba ta mogła skorzystać z ochrony 
prawnej. Skuteczna ochrona osób 
zgłaszających jako środek służący 
skutecznemu egzekwowaniu prawa Unii 
wymaga szerokiej definicji odwetu, 
obejmującej wszelkie działania lub 
zaniechania mające miejsce w kontekście 
związanym z pracą, które przynoszą im 
szkodę.

Or. it

Uzasadnienie

Wykazanie „bliskiego” związku mogłoby okazać się zbyt trudne dla osoby zgłaszającej.

Poprawka 146
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ochronę przed odwetem jako 
środek chroniący wolność wypowiedzi i 
wolność mediów należy zapewnić zarówno 
osobom przekazującym informacje o 
działaniach lub zaniechaniach w obrębie 
organizacji (zgłaszanie wewnętrzne) lub 

(32) Ochronę przed odwetem jako
środek chroniący wolność wypowiedzi i 
wolność mediów należy zapewnić zarówno 
osobom działającym w dobrej wierze 
przekazującym informacje o działaniach 
lub zaniechaniach w obrębie organizacji 
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organowi zewnętrznemu (zgłaszanie 
zewnętrzne), jak i osobom ujawniającym 
takie informacje opinii publicznej (np. 
bezpośrednio opinii publicznej za 
pośrednictwem platform internetowych lub 
mediów społecznościowych lub mediom, 
urzędnikom wybieranym, organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, związkom 
zawodowym lub organizacjom 
zawodowym/biznesowym).

(zgłaszanie wewnętrzne) lub organowi 
zewnętrznemu (zgłaszanie zewnętrzne), jak 
i osobom przestrzegającym przepisów 
niniejszej dyrektywy i ujawniającym takie 
informacje opinii publicznej (np. 
bezpośrednio opinii publicznej za 
pośrednictwem platform internetowych lub 
mediów społecznościowych lub mediom, 
urzędnikom wybieranym, organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, związkom 
zawodowym lub organizacjom 
zawodowym/biznesowym).

Or. ro

Poprawka 147
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ochronę przed odwetem jako 
środek chroniący wolność wypowiedzi 
i wolność mediów należy zapewnić 
zarówno osobom przekazującym 
informacje o działaniach lub zaniechaniach 
w obrębie organizacji (zgłaszanie 
wewnętrzne) lub organowi zewnętrznemu 
(zgłaszanie zewnętrzne), jak i osobom 
ujawniającym takie informacje opinii 
publicznej (np. bezpośrednio opinii 
publicznej za pośrednictwem platform 
internetowych lub mediów 
społecznościowych lub mediom, 
urzędnikom wybieranym, organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, związkom 
zawodowym lub organizacjom 
zawodowym/biznesowym).

(32) Ochronę przed odwetem jako 
środek chroniący wolność wypowiedzi 
i wolność mediów należy zapewnić 
zarówno osobom przekazującym 
informacje o działaniach lub zaniechaniach 
w obrębie organizacji (zgłaszanie 
wewnętrzne) lub organowi zewnętrznemu 
(zgłaszanie zewnętrzne), jak i osobom 
ujawniającym takie informacje opinii 
publicznej (np. bezpośrednio opinii 
publicznej za pośrednictwem platform 
internetowych lub mediów 
społecznościowych lub mediom, 
urzędnikom wybieranym, organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, związkom 
zawodowym lub organizacjom 
zawodowym/biznesowym) zgodnie z 
zasadą stopniowania dostępnych kanałów.

Or. fr

Poprawka 148
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Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sygnaliści są w szczególności 
ważnym źródłem dla dziennikarzy 
śledczych. Zapewnienie sygnalistom 
skutecznej ochrony przed odwetem 
zwiększa pewność prawa (potencjalnych) 
sygnalistów i tym samym zachęca do 
sygnalizowania nieprawidłowości również 
mediom oraz ułatwia takie działania. 
W tym kontekście ochrona sygnalistów 
jako źródeł dziennikarskich ma zasadnicze 
znaczenie dla „strażniczej” roli, jaką pełnią 
dziennikarze śledczy w demokratycznym 
społeczeństwie.

(33) Sygnaliści są w szczególności 
ważnym źródłem dla dziennikarzy 
śledczych. Zapewnienie sygnalistom 
skutecznej ochrony przed odwetem 
zwiększa pewność prawa (potencjalnych) 
sygnalistów i tym samym zachęca do 
sygnalizowania nieprawidłowości również 
mediom oraz ułatwia takie działania. 
W tym kontekście ochrona sygnalistów 
jako źródeł dziennikarskich ma zasadnicze 
znaczenie dla „strażniczej” roli, jaką pełnią 
dziennikarze śledczy w demokratycznym 
społeczeństwie. Zważywszy na 
różnorodność sytuacji, w niniejszej 
dyrektywie nie określa się hierarchii 
ważności poszczególnych kanałów 
zgłaszania i ujawniania. To osoba 
zgłaszająca dokonuje wyboru 
najodpowiedniejszego kanału z 
uwzględnieniem praw i uzasadnionych 
interesów osób, których dotyczy 
zgłoszenie. Ze względu na znaczenie 
publicznego ujawniania informacji, w tym 
za pośrednictwem mediów, dla wolności 
wypowiedzi i prawa do otrzymywania 
informacji należy do niego zachęcać.

Or. en

Poprawka 149
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Sygnaliści są w szczególności 
ważnym źródłem dla dziennikarzy 
śledczych. Zapewnienie sygnalistom 

(33) Sygnaliści są w szczególności 
ważnym źródłem dla dziennikarzy 
śledczych. Zapewnienie sygnalistom 
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skutecznej ochrony przed odwetem 
zwiększa pewność prawa (potencjalnych) 
sygnalistów i tym samym zachęca do 
sygnalizowania nieprawidłowości również 
mediom oraz ułatwia takie działania. 
W tym kontekście ochrona sygnalistów 
jako źródeł dziennikarskich ma zasadnicze 
znaczenie dla „strażniczej” roli, jaką pełnią 
dziennikarze śledczy w demokratycznym 
społeczeństwie.

skutecznej ochrony przed odwetem 
zwiększa pewność prawa (potencjalnych) 
sygnalistów i tym samym zachęca do 
sygnalizowania nieprawidłowości również 
mediom oraz ułatwia takie działania, gdy 
jest to uzasadnione. W tym kontekście 
ochrona sygnalistów jako źródeł 
dziennikarskich ma zasadnicze znaczenie 
dla „strażniczej” roli, jaką pełnią 
dziennikarze śledczy w demokratycznym 
społeczeństwie.

Or. fr

Poprawka 150
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zadaniem państw członkowskich 
jest określenie organów właściwych do 
przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
naruszeń objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz podejmowania 
odpowiednich działań następczych w 
związku z tymi zgłoszeniami. Mogą to być 
organy regulacyjne lub nadzorcze w 
odpowiednich dziedzinach, organy 
ścigania, organy antykorupcyjne i 
rzecznicy praw obywatelskich. Organy 
wyznaczone jako właściwe posiadają 
niezbędne zdolności i uprawnienia do 
oceny prawdziwości zarzutów zawartych w 
zgłoszeniu oraz do zaradzenia zgłoszonym 
naruszeniom, m.in. poprzez wszczęcie 
dochodzenia, ściganie sprawców lub 
podjęcie działań w celu odzyskania 
środków lub innych odpowiednich działań 
naprawczych zgodnie z przyznanymi 
uprawnieniami.

(34) Zadaniem państw członkowskich 
jest określenie organów właściwych do 
przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
naruszeń objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz podejmowania 
odpowiednich i proporcjonalnych działań 
następczych w związku z tymi 
zgłoszeniami. Mogą to być organy 
regulacyjne lub nadzorcze w odpowiednich 
dziedzinach, organy ścigania, organy 
antykorupcyjne i rzecznicy praw 
obywatelskich. Organy wyznaczone jako 
właściwe posiadają niezbędne zdolności i 
uprawnienia do oceny prawdziwości 
zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz do 
zaradzenia zgłoszonym naruszeniom, m.in. 
poprzez wszczęcie dochodzenia, ściganie 
sprawców lub podjęcie działań w celu 
odzyskania środków lub innych 
odpowiednich działań naprawczych 
proporcjonalnych do zgłoszonego 
naruszenia zgodnie z przyznanymi 
uprawnieniami i kompetencjami 
przyznanymi na mocy prawa. Komisja 
zachęca właściwe organy państw 
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członkowskich do współpracy i wymiany 
dobrych praktyk z myślą o odpowiednim i 
zrównoważonym stosowaniu zbioru 
jednolitych norm dotyczących ochrony 
sygnalistów.

Or. ro

Poprawka 151
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zadaniem państw członkowskich 
jest określenie organów właściwych do 
przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
naruszeń objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz podejmowania 
odpowiednich działań następczych 
w związku z tymi zgłoszeniami. Mogą to 
być organy regulacyjne lub nadzorcze 
w odpowiednich dziedzinach, organy 
ścigania, organy antykorupcyjne 
i rzecznicy praw obywatelskich. Organy 
wyznaczone jako właściwe posiadają 
niezbędne zdolności i uprawnienia do 
oceny prawdziwości zarzutów zawartych 
w zgłoszeniu oraz do zaradzenia 
zgłoszonym naruszeniom, m.in. poprzez 
wszczęcie dochodzenia, ściganie sprawców 
lub podjęcie działań w celu odzyskania 
środków lub innych odpowiednich działań 
naprawczych zgodnie z przyznanymi 
uprawnieniami.

(34) Zadaniem państw członkowskich 
jest określenie organów właściwych do 
przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
naruszeń objętych zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy oraz podejmowania 
odpowiednich działań następczych w
związku z tymi zgłoszeniami, a także 
gwarantujących maksymalny możliwy
poziom niezależności i bezstronności. 
Mogą to być organy regulacyjne lub 
nadzorcze w odpowiednich dziedzinach, 
organy ścigania, organy antykorupcyjne 
i rzecznicy praw obywatelskich. Organy 
wyznaczone jako właściwe posiadają 
niezbędne zdolności i uprawnienia do 
oceny prawdziwości zarzutów zawartych 
w zgłoszeniu oraz do zaradzenia 
zgłoszonym naruszeniom, m.in. poprzez 
wszczęcie dochodzenia, ściganie sprawców 
lub podjęcie działań w celu odzyskania 
środków lub innych odpowiednich działań 
naprawczych zgodnie z przyznanymi 
uprawnieniami.

Or. it

Poprawka 152
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Komisja powinna utworzyć Urząd 
Ochrony Sygnalistów (UOS). UOS będzie 
niezależnym europejskim organem do 
spraw zgłaszania i ochrony sygnalistów, 
który będzie odpowiedzialny za odbieranie 
zgłoszeń o naruszeniach i podejmowanie 
odpowiednich działań w związku ze 
zgłoszeniami naruszeń wchodzących w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy, 
będzie on również zapewniać sygnalistom 
ochronę. Dostęp do UOS będzie możliwy 
za pośrednictwem punktu kontaktowego w 
każdym państwie członkowskim oraz za 
pośrednictwem bezpiecznej platformy 
internetowej. Urząd będzie pełnić funkcję 
punktu kontaktowego i informacyjnego 
dla sygnalistów i potencjalnych 
sygnalistów, będzie sprawdzać dokładność 
informacji lub zarzutów zawartych w 
zgłoszeniu oraz będzie prowadzić 
postępowania w odniesieniu do 
zgłoszonych naruszeń, w szczególności 
przez wszczęcie dochodzenia oraz 
powiadomienie po jego zakończeniu 
jednego z właściwych organów unijnych 
(Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych, Prokuratury 
Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej itp.). Urząd będzie 
również punktem kontaktowym dla 
organów krajowych, dziennikarzy i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanych w ochronę sygnalistów. 
Zachowując całkowitą niezależność, UOS 
będzie mógł ściśle współpracować z 
właściwymi organami unijnymi 
(Europejskim Urzędem ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych, Prokuraturą 
Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej itp.).

Or. en
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Poprawka 153
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Wyznaczone właściwe organy 
powinny udzielać dokładnych informacji i 
odpowiednich porad każdej osobie, 
zgłaszającej lub będącej przedmiotem 
zgłoszenia, zwracającej się o 
udostępnienie informacji lub o poradę, 
przykładowo w kwestii środków ochrony, 
stosowności kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości oraz zakresu stosowania 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 154
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) UOS powinien również 
dysponować odpowiednimi procedurami 
ochrony w zakresie przetwarzania 
zgłoszeń o naruszeniach i ochrony danych 
osobowych osób, o których mowa w tych 
zgłoszeniach. Takie procedury powinny 
zapewniać ochronę tożsamości wszystkich 
osób zgłaszających, osób, których dotyczy 
zgłoszenie, oraz osób trzecich, o których 
mowa w zgłoszeniu (np. świadków lub 
współpracowników), na wszystkich 
etapach procedury. Powyższy obowiązek 
powinien obowiązywać z zastrzeżeniem 
konieczności i proporcjonalności 
obowiązku ujawnienia informacji, w 
przypadku gdy jest to wymagane prawem 
Unii lub prawem krajowym i przy 
uwzględnieniu stosownych zabezpieczeń w 
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ramach tego prawa, w tym w kontekście 
dochodzeń lub postępowań sądowych bądź 
w celu ochrony wolności innych osób, 
oraz prawa do obrony przysługującego 
osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Or. en

Poprawka 155
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34c) Procedury zgłaszania 
zewnętrznego muszą umożliwiać organom 
krajowym i UOS odbieranie zgłoszeń i 
prowadzenie postępowań 
przygotowawczych – przy zachowaniu 
pełnej poufności – w odniesieniu do 
wszystkich zgłoszeń przekazanych przez 
każdego sygnalistę.

Or. en

Poprawka 156
Daniel Buda

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 

(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 
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prywatnym i publicznym ustanowienia 
odpowiednich wewnętrznych procedur 
przyjmowania zgłoszeń i podejmowania 
działań następczych w związku ze 
zgłoszeniami.

prywatnym i publicznym ustanowienia 
odpowiednich wewnętrznych 
proporcjonalnych oraz przestrzegających 
zasad niezależności i bezstronności 
procedur przyjmowania zgłoszeń i 
podejmowania działań następczych w 
związku ze zgłoszeniami. W działaniach 
podejmowanych w ramach tych 
wewnętrznych procedur oferowane są 
odpowiednie gwarancje poszanowania 
poufności, ochrony danych i poufnego 
charakteru.

Or. ro

Poprawka 157
Angelika Niebler, Markus Ferber, Markus Pieper, Sven Schulze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W przypadku podmiotów prawnych 
w sektorze prywatnym obowiązek 
ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości jest 
współmierny do ich wielkości oraz 
poziomu ryzyka, jakie ich działalność 
stwarza dla interesu publicznego. Zasada 
ta powinna mieć zastosowanie do 
wszystkich średnich i dużych podmiotów –
niezależnie od charakteru ich działalności 
– na podstawie obowiązku poboru VAT.
Co do zasady małe przedsiębiorstwa 
i mikroprzedsiębiorstwa – zdefiniowane 
w art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 
z dnia 6 maja 2003 r. z późniejszymi 
zmianami56 – powinny być zwolnione 
z obowiązku ustanowienia wewnętrznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Po 
dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka 
państwa członkowskie mogą jednak, 
w szczególnych przypadkach, wymagać od
małych przedsiębiorstw ustanowienia 
wewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości (np. ze względu na 

(38) W przypadku podmiotów prawnych 
w sektorze prywatnym obowiązek 
ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości jest 
współmierny do ich wielkości oraz 
poziomu ryzyka, jakie ich działalność 
stwarza dla interesu publicznego. Co do 
zasady mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i 
średnie przedsiębiorstwa – zdefiniowane 
w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
z późniejszymi zmianami56 – powinny być 
zwolnione z obowiązku ustanowienia 
wewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości.
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znaczące ryzyko wynikające z ich 
działalności).

_________________ _________________

56 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.

56 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.

Or. de

Poprawka 158
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W przypadku podmiotów prawnych 
w sektorze prywatnym obowiązek 
ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości jest 
współmierny do ich wielkości oraz 
poziomu ryzyka, jakie ich działalność 
stwarza dla interesu publicznego. Zasada ta 
powinna mieć zastosowanie do wszystkich 
średnich i dużych podmiotów – niezależnie 
od charakteru ich działalności – na 
podstawie obowiązku poboru VAT. Co do 
zasady małe przedsiębiorstwa 
i mikroprzedsiębiorstwa – zdefiniowane 
w art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 
z dnia 6 maja 2003 r. z późniejszymi 
zmianami56 – powinny być zwolnione 
z obowiązku ustanowienia wewnętrznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Po 
dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka 
państwa członkowskie mogą jednak, 
w szczególnych przypadkach, wymagać od 
małych przedsiębiorstw ustanowienia 
wewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości (np. ze względu na 
znaczące ryzyko wynikające z ich 
działalności).

(38) W przypadku podmiotów prawnych 
w sektorze prywatnym obowiązek 
ustanowienia wewnętrznych kanałów 
zgłaszania nieprawidłowości jest 
współmierny do ich wielkości oraz 
poziomu ryzyka, jakie ich działalność 
stwarza dla interesu publicznego. Zasada ta 
powinna mieć zastosowanie do wszystkich 
średnich i dużych podmiotów – niezależnie 
od charakteru ich działalności – na 
podstawie obowiązku poboru VAT. Co do 
zasady małe przedsiębiorstwa 
i mikroprzedsiębiorstwa – zdefiniowane 
w art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 
z dnia 6 maja 2003 r. z późniejszymi 
zmianami56 – powinny być zwolnione 
z obowiązku ustanowienia wewnętrznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Po 
dokonaniu odpowiedniej oceny ryzyka 
państwa członkowskie dopilnowują, by 
pracodawca lub inne osoby prawne w 
sektorze publicznym i prywatnym (w 
zakresie, w jakim wymaga tego dana 
działalność) zapewniły istnienie procedur 
w odniesieniu do zgłaszania 
wewnętrznego, o którym mowa w 
niniejszej dyrektywie w sprawie ochrony 
pracowników, takich jak sygnalizowanie 
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naruszeń, lub podejmowały inne działania 
ułatwiające zgłaszanie.

_________________ _________________

56 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).

56 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).

Or. en

Poprawka 159
Angelika Niebler, Markus Ferber, Markus Pieper, Sven Schulze

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 finansowych.

skreśla się

Or. de

Poprawka 160
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
w przypadku prywatnych podmiotów 
prawnych, które nie zapewniają 

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

wewnętrznych kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości, osobom zgłaszającym 
należy zagwarantować prawo
bezpośredniego zewnętrznego zgłaszania 
nieprawidłowości właściwym organom i
osoby te powinny być objęte ochroną przed 
odwetem przewidzianą w niniejszej 
dyrektywie.

Or. it

Poprawka 161
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou

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 
zewnętrznego 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 
lub UOS (zwanymi dalej „właściwymi 
organami”) i korzystać z przysługującego 
im prawa do ujawniania informacji oraz 
powinny być objęte ochroną przed 
odwetem przewidzianą w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 162
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Pod warunkiem zapewnienia 
poufności tożsamości osoby zgłaszającej 
każdy prywatny i publiczny podmiot 
prawny sam określa rodzaj kanałów 

(42) Pod warunkiem zapewnienia 
anonimowości lub poufności tożsamości 
osoby zgłaszającej każdy prywatny i
publiczny podmiot prawny sam określa 
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zgłaszania nieprawidłowości, które należy 
utworzyć, na przykład zgłaszanie osobiste, 
zgłaszanie drogą pocztową, zgłaszanie za 
pomocą fizycznych skrzynek skarg, 
zgłaszanie drogą telefoniczną – przez 
gorącą linię – lub zgłaszanie za 
pośrednictwem platformy internetowej 
(intranetowej lub internetowej). Kanały 
zgłaszania nieprawidłowości nie powinny 
się jednak ograniczać do takich narzędzi, 
jak zgłoszenia osobiste i za pomocą 
skrzynek skarg, które nie gwarantują 
poufności tożsamości osoby zgłaszającej.

rodzaj kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości, które należy utworzyć, 
na przykład zgłaszanie osobiste, zgłaszanie 
drogą pocztową, zgłaszanie za pomocą 
fizycznych skrzynek skarg, zgłaszanie 
drogą telefoniczną – przez gorącą linię –
lub zgłaszanie za pośrednictwem platformy 
internetowej (intranetowej lub 
internetowej). Kanały zgłaszania 
nieprawidłowości nie powinny się jednak 
ograniczać do takich narzędzi, jak 
zgłoszenia osobiste i za pomocą skrzynek 
skarg, które nie gwarantują anonimowości 
ani poufności tożsamości osoby 
zgłaszającej.

Or. en

Poprawka 163
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Osoby trzecie mogą również być 
upoważnione do odbierania zgłoszeń 
w imieniu podmiotów prywatnych 
i publicznych, pod warunkiem że 
zapewniają należyte gwarancje 
poszanowania niezależności, poufności, 
ochrony danych i zachowania tajemnicy. 
Mogą to być dostawcy platform 
przeznaczonych do zgłaszania 
zewnętrznego, zewnętrzni doradcy lub 
audytorzy lub przedstawiciele związków 
zawodowych.

(43) Osoby trzecie mogą również być 
upoważnione do odbierania zgłoszeń w
imieniu podmiotów prywatnych i
publicznych, pod warunkiem że 
zapewniają należyte gwarancje 
poszanowania niezależności, poufności, 
możliwości ochrony anonimowości danych 
i zachowania tajemnicy. Mogą to być 
dostawcy platform przeznaczonych do 
zgłaszania zewnętrznego, zewnętrzni 
doradcy lub audytorzy lub przedstawiciele 
związków zawodowych.

Or. en

Poprawka 164
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
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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 
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, w 
stosownych przypadkach, anonimowości.

Or. en

Poprawka 165
Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou

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 
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 szczególnie w ramach swojej 
działalności zawodowej związanej 
z danym podmiotem i grupą, oraz badanie 
tych zgłoszeń z zachowaniem pełnej 
poufności.

Or. en

Poprawka 166
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Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Zachowanie poufności tożsamości 
osoby zgłaszającej lub ujawniającej 
nieprawidłowości ma zasadnicze 
znaczenie dla uniknięcia wszelkich 
mechanizmów autocenzury. Odstępstwa 
od zasady zachowania poufności można 
stosować jedynie w wyjątkowych 
okolicznościach, gdy ujawnienie 
informacji dotyczących tożsamości osoby 
zgłaszającej lub ujawniającej 
nieprawidłowości jest koniecznym 
i proporcjonalnym obowiązkiem 
wynikającym z prawa Unii lub prawa 
krajowego w kontekście dochodzeń lub 
późniejszych bądź toczących się 
postępowań sądowych, oraz w celu 
zagwarantowania określonego prawa, np. 
prawa osoby, której dotyczy zgłoszenie, do 
obrony. Należy przewidzieć odpowiednie 
sankcje w przypadku nieprzestrzegania 
zasady zachowania poufności tożsamości 
osoby zgłaszającej lub ujawniającej 
nieprawidłowości.

Or. fr

Poprawka 167
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Wybór najwłaściwszych osób lub 
wydziałów w ramach prywatnego 
podmiotu prawnego, które mają zostać 
wyznaczone jako właściwe do odbierania 
zgłoszeń i podejmowania działań 
następczych w związku z tymi 

(45) Wybór najwłaściwszych osób lub 
wydziałów w ramach prywatnego 
podmiotu prawnego, które mają zostać 
wyznaczone jako właściwe do odbierania 
zgłoszeń i podejmowania działań 
następczych w związku z tymi 
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zgłoszeniami, zależy od struktury danego 
podmiotu, ale w każdym przypadku ich 
funkcja powinna zapewniać brak konfliktu 
interesów i niezależność. W przypadku 
mniejszych podmiotów funkcja ta może 
być podwójną funkcją sprawowaną przez 
osobę pełniącą funkcje kierownicze 
w przedsiębiorstwie, która może zgłaszać 
naruszenia bezpośrednio dyrektorowi 
organizacji, np. dyrektorowi ds. zgodności 
z przepisami lub dyrektorowi ds. zasobów 
ludzkich, dyrektorowi ds. prawnych lub 
prywatności, dyrektorowi finansowemu, 
dyrektorowi ds. audytu lub członkowi 
zarządu.

zgłoszeniami, zależy od struktury danego 
podmiotu, ale w każdym przypadku ich 
funkcja powinna zapewniać brak konfliktu 
interesów i niezależność. Dla przypadków 
oszustwa lub poważnego uchybienia ze 
strony takich podmiotów powinno się 
przewidzieć system odpowiedzialności 
cywilnej. W przypadku mniejszych 
podmiotów funkcja ta może być podwójną 
funkcją sprawowaną przez osobę pełniącą 
funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie, 
która może zgłaszać naruszenia 
bezpośrednio dyrektorowi organizacji, np. 
dyrektorowi ds. zgodności z przepisami lub 
dyrektorowi ds. zasobów ludzkich, 
dyrektorowi ds. prawnych lub prywatności, 
dyrektorowi finansowemu, dyrektorowi ds. 
audytu lub członkowi zarządu.

Or. it

Poprawka 168
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Wybór najwłaściwszych osób lub 
wydziałów w ramach prywatnego 
podmiotu prawnego, które mają zostać 
wyznaczone jako właściwe do odbierania 
zgłoszeń i podejmowania działań 
następczych w związku z tymi 
zgłoszeniami, zależy od struktury danego 
podmiotu, ale w każdym przypadku ich 
funkcja powinna zapewniać brak konfliktu 
interesów i niezależność. W przypadku 
mniejszych podmiotów funkcja ta może 
być podwójną funkcją sprawowaną przez 
osobę pełniącą funkcje kierownicze w 
przedsiębiorstwie, która może zgłaszać 
naruszenia bezpośrednio dyrektorowi 
organizacji, np. dyrektorowi ds. zgodności 
z przepisami lub dyrektorowi ds. zasobów 
ludzkich, dyrektorowi ds. prawnych lub 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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prywatności, dyrektorowi finansowemu, 
dyrektorowi ds. audytu lub członkowi 
zarządu.

Or. ro

Poprawka 169
Geoffroy Didier

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 

(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 trzech miesięcy, 
ale może zostać w razie potrzeby 
wydłużony do sześciu miesięcy ze względu 
na szczególne okoliczności sprawy, w 
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fakcie, a także o wszelkich dalszych 
informacjach zwrotnych, jakich powinna 
się spodziewać.

szczególności charakter i złożoność 
przedmiotu zgłoszenia, co może wymagać 
długotrwałego dochodzenia. 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.

Or. fr

Poprawka 170
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

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 
skonsultowania się z organem krajowym 
lub do UOS, który stanowi pierwszy punkt 
informacyjny i kontaktowy, oraz 
zwrócenia się do niego o poradę. Osoby te 
powinny mieć również 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 ujawniania 
informacji gwarantowanego niniejszą 
dyrektywą, oraz prawa zwrócenia się w 
związku z tym do organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanych w ochronę sygnalistów, 
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przede wszystkim tych, które zapewniają 
sygnalistom oraz dziennikarzom 
doradztwo strategiczne i prawne. 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
szczególnie 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.

Or. en

Poprawka 171
Pascal Durand

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 

(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 
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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.

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. 
Podmioty te powinny również udzielać 
informacji na temat praw 
gwarantowanych sygnalistom, w 
szczególności prawa do ujawniania 
gwarantowanego niniejszą dyrektywą, 
oraz prawa zwrócenia się w związku z tym 
do organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego zaangażowanych w 
ochronę sygnalistów, w szczególności 
tych, które zapewniają sygnalistom 
doradztwo strategiczne i prawne.

Or. en

Poprawka 172
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Skuteczne wykrywanie naruszeń 
prawa Unii i zapobieganie tym 
naruszeniom wymaga zapewnienia, aby 
potencjalni sygnaliści mogli łatwo 
i z zachowaniem pełnej poufności 
przekazywać posiadane przez siebie 
informacje odpowiednim właściwym 
organom, które mogą, w miarę możliwości, 
przeprowadzić dochodzenie i rozwiązać 
problem.

(48) Skuteczne wykrywanie naruszeń 
prawa Unii i zapobieganie tym 
naruszeniom wymaga zapewnienia, aby 
potencjalni sygnaliści mogli łatwo 
i z zachowaniem pełnej poufności i 
anonimowości przekazywać posiadane 
przez siebie informacje odpowiednim 
właściwym organom, które mogą, w miarę 
możliwości, przeprowadzić dochodzenie 
i rozwiązać problem.

Or. en

Poprawka 173
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 48 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) We każdym przypadku osobę 
zgłaszającą należy informować o 
postępach w dochodzeniu, osoba ta 
powinna również mieć możliwość 
otrzymania co najmniej jednokrotnie 
projektu sprawozdania w celu 
sprawdzenia go i przedstawienia do niego 
uwag oraz, w stosownych przypadkach, 
sprostowania go, przy czym nie można 
nakładać na tę osobę takiego obowiązku. 
Uwagi te muszą zostać włączone do 
sprawozdania i uwzględnione w nadzorze 
nad dochodzeniem. Osobę zgłaszającą 
należy poinformować o wynikach 
dochodzenia oraz zapewnić jej możliwość 
sprawdzenia sprawozdania końcowego z 
dochodzenia i przedstawienia uwag do 
niego. Uwagi te muszą znaleźć się w 
sprawozdaniu końcowym.

Or. en

Poprawka 174
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Aby umożliwić skuteczną
komunikację z wyznaczonymi członkami 
personelu, właściwe organy powinny 
wdrożyć i wykorzystywać szczególne 
kanały – inne niż ich zwykłe publiczne 
systemy wnoszenia skarg, które powinny 
być przyjazne dla użytkownika oraz 
umożliwiać pisemne i ustne, jak również 
elektroniczne i nieelektroniczne zgłaszanie 
nieprawidłowości.

(52) Aby umożliwić skuteczną 
komunikację z wyznaczonymi członkami 
personelu, właściwe organy powinny 
wdrożyć i wykorzystywać szczególne 
kanały – inne niż ich zwykłe publiczne 
systemy wnoszenia skarg, które powinny 
być przyjazne dla użytkownika, zapewniać 
poufność oraz umożliwiać pisemne i ustne, 
jak również elektroniczne 
i nieelektroniczne zgłaszanie 
nieprawidłowości.

Or. en
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Poprawka 175
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) Do celów obsługi zgłoszeń oraz 
w celu zapewnienia komunikacji z osobami 
zgłaszającymi, a także w celu prowadzenia 
we właściwy sposób działań następczych 
w związku ze wspomnianym zgłoszeniem 
niezbędni są wyznaczeni członkowie 
personelu w ramach właściwych organów, 
którzy zostali odpowiednio przeszkoleni, 
między innymi w kwestii obowiązujących 
przepisów o ochronie danych.

(53) Do celów obsługi zgłoszeń oraz 
w celu zapewnienia komunikacji z osobami 
zgłaszającymi, a także w celu prowadzenia 
we właściwy sposób działań następczych 
w związku ze wspomnianym zgłoszeniem 
oraz przekazywania zainteresowanej 
osobie informacji i zapewniania 
doradztwa niezbędni są wyznaczeni 
członkowie personelu w ramach 
właściwych organów, którzy zostali 
odpowiednio przeszkoleni, między innymi 
w kwestii obowiązujących przepisów 
o ochronie danych.

Or. en

Poprawka 176
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Osoby, które zamierzają dokonać 
zgłoszenia, powinny mieć możliwość 
podjęcia świadomej decyzji o tym, czy, jak 
i kiedy dokonać zgłoszenia. Właściwe 
organy powinny zatem podawać do 
wiadomości publicznej informacje 
o dostępnych kanałach zgłaszania 
nieprawidłowości oferowanych przez 
właściwe organy, o obowiązujących 
procedurach i wyznaczonych członkach 
personelu w obrębie tych organów oraz 
powinny ułatwiać dostęp do tych 
informacji. Wszystkie informacje 

(54) Osoby, które zamierzają dokonać 
zgłoszenia, powinny mieć możliwość 
podjęcia świadomej decyzji o tym, czy, jak 
i kiedy dokonać zgłoszenia. Właściwe 
organy powinny zatem podawać do 
wiadomości publicznej informacje o
dostępnych kanałach zgłaszania 
nieprawidłowości – w sytuacji, gdy 
możliwe jest zgłoszenie zewnętrzne –
oferowanych przez właściwe organy, o
obowiązujących procedurach i
wyznaczonych członkach personelu w
obrębie tych organów oraz powinny 
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dotyczące zgłoszeń powinny być 
przejrzyste, zrozumiałe i wiarygodne, aby 
propagować zgłaszanie naruszeń, a nie 
zniechęcać do takich działań.

ułatwiać dostęp do tych informacji. 
Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń 
powinny być przejrzyste, zrozumiałe 
i wiarygodne, aby propagować zgłaszanie
naruszeń, a nie zniechęcać do takich 
działań.

Or. fr

Poprawka 177
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić odpowiednie przechowywanie 
zapisów dotyczących wszystkich zgłoszeń 
naruszeń oraz możliwość wyszukania 
każdego zgłoszenia w ramach właściwego 
organu, a także, w stosownych 
przypadkach, możliwość wykorzystania 
informacji otrzymanych w drodze zgłoszeń 
jako dowodu w ramach działań związanych 
z egzekwowaniem prawa.

(57) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić odpowiednie przechowywanie 
zapisów dotyczących wszystkich zgłoszeń 
naruszeń oraz możliwość wyszukania 
każdego zgłoszenia w ramach właściwego 
organu, a także, w stosownych 
przypadkach, możliwość wykorzystania 
informacji otrzymanych w drodze zgłoszeń 
jako dowodu w ramach działań związanych 
z egzekwowaniem prawa, z 
poszanowaniem w miarę możliwości 
poufności sygnalisty.

Or. it

Poprawka 178
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Ochrona danych osobowych osoby 
zgłaszającej naruszenie i osoby, której 
dotyczy zgłoszenie, ma kluczowe
znaczenie dla uniknięcia 
niesprawiedliwego traktowania lub 

(58) Ochrona danych osobowych osoby 
zgłaszającej naruszenie i osoby, której 
dotyczy zgłoszenie, a także poufność 
informacji, ma kluczowe znaczenie dla 
uniknięcia niesprawiedliwego traktowania, 
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nadszarpnięcia reputacji ze względu na 
ujawnienie danych osobowych, 
w szczególności danych ujawniających 
tożsamość osoby, której dotyczą. 
W związku z tym zgodnie z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej również „RODO”) właściwe 
organy powinny ustanowić odpowiednie 
procedury ochrony danych szczególnie 
ukierunkowane na ochronę osoby 
zgłaszającej, osoby, której dotyczy 
zgłoszenie, oraz wszelkich osób trzecich, 
o których mowa w zgłoszeniu, które 
powinny obejmować system ochrony 
działający w obrębie danego właściwego 
organu z ograniczonymi prawami dostępu 
wyłącznie dla upoważnionego personelu.

wszelkiego napastowania lub zastraszania 
bądź nadszarpnięcia reputacji ze względu 
na ujawnienie danych osobowych, 
w szczególności danych ujawniających 
tożsamość osoby, której dotyczą. W
związku z tym państwa członkowskie i 
UOS powinny czuwać na tym, by zgodnie 
z wymogami określonymi w
rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, zwane dalej również „RODO”) 
właściwe organy ustanowiły odpowiednie 
procedury ochrony danych szczególnie 
ukierunkowane na ochronę osoby 
zgłaszającej, osoby, której dotyczy 
zgłoszenie, oraz wszelkich osób trzecich, o
których mowa w zgłoszeniu, które 
powinny obejmować system ochrony 
działający w obrębie danego właściwego 
organu z ograniczonymi prawami dostępu 
wyłącznie dla upoważnionego personelu.

Or. en

Poprawka 179
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Ochrona danych osobowych osoby 
zgłaszającej naruszenie i osoby, której 
dotyczy zgłoszenie, ma kluczowe 
znaczenie dla uniknięcia 
niesprawiedliwego traktowania lub 
nadszarpnięcia reputacji ze względu na 
ujawnienie danych osobowych, 
w szczególności danych ujawniających 
tożsamość osoby, której dotyczą. 
W związku z tym zgodnie z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób 

(58) Ochrona danych osobowych osoby 
zgłaszającej naruszenie i osoby, której 
dotyczy zgłoszenie, a także ochrona 
samego zgłoszenia, mają kluczowe 
znaczenie dla uniknięcia 
niesprawiedliwego traktowania lub 
nadszarpnięcia reputacji ze względu na 
ujawnienie danych osobowych, w
szczególności danych ujawniających 
tożsamość osoby, której dotyczą. 
W związku z tym zgodnie z wymogami 
określonymi w rozporządzeniu (UE) 
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fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej również „RODO”) właściwe 
organy powinny ustanowić odpowiednie 
procedury ochrony danych szczególnie 
ukierunkowane na ochronę osoby 
zgłaszającej, osoby, której dotyczy 
zgłoszenie, oraz wszelkich osób trzecich, 
o których mowa w zgłoszeniu, które 
powinny obejmować system ochrony 
działający w obrębie danego właściwego 
organu z ograniczonymi prawami dostępu 
wyłącznie dla upoważnionego personelu.

2016/679 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej również „RODO”) właściwe 
organy powinny ustanowić odpowiednie 
procedury ochrony danych szczególnie 
ukierunkowane na ochronę osoby 
zgłaszającej, osoby, której dotyczy 
zgłoszenie, oraz wszelkich osób trzecich, 
o których mowa w zgłoszeniu, które 
powinny obejmować system ochrony 
działający w obrębie danego właściwego 
organu z ograniczonymi prawami dostępu 
wyłącznie dla upoważnionego personelu.

Or. en

Poprawka 180
Pascal Durand

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 i właściwymi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego powinny zagwarantować, 
że procedury te są odpowiednie, a tym 
samym służą swojemu celowi.

Or. en

Poprawka 181
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(60) Aby korzystać z ochrony, osoby 
zgłaszające powinny mieć uzasadnione 
przekonanie, w świetle okoliczności 
i informacji, jakimi dysponują 
w momencie zgłaszania, że zgłaszane 
przez nie kwestie są prawdziwe. Tego 
rodzaju uzasadnione przekonanie powinno 
być domniemane, o ile i dopóki nie 
udowodniono inaczej. Stanowi to 
zasadnicze zabezpieczenie przed 
zgłoszeniami dokonywanymi w złej 
wierze, niepoważnymi lub stanowiącymi 
nadużycie, które gwarantuje, że osoby 
celowo i świadomie zgłaszające błędne lub 
wprowadzające w błąd informacje nie będą 
korzystały z ochrony. Jednocześnie 
gwarantuje to, że osoba zgłaszająca nie 
zostanie pozbawiona ochrony 
w przypadku, gdy zamieści nieścisłe 
informacje w swoim zgłoszeniu wskutek 
niezamierzonego błędu. Podobnie osoby 
zgłaszające powinny być uprawnione do 
ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, 
jeżeli mają uzasadnione powody, by 
sądzić, że zgłaszane informacje są objęte 
jej zakresem stosowania.

(60) Osoby zgłaszające naruszenia 
należy objąć ochroną na mocy niniejszej 
dyrektywy, w przypadku gdy korzystają 
one z wewnętrznych lub zewnętrznych 
kanałów zgłaszania nieprawidłowości 
(organu krajowego lub UOS), przy czym 
nie należy stosować szczególnych 
warunków lub hierarchii zgłoszeń, lub w 
przypadku gdy korzystają z prawa do 
ujawniania informacji za pośrednictwem 
dziennikarza lub organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanej w ochronę sygnalistów. 
Powinno to mieć zastosowanie do całej 
procedury, a także jej zakończeniu, chyba 
że udowodniono brak zagrożenia 
odwetem. Aby korzystać z ochrony, osoby 
zgłaszające powinny mieć uzasadnione 
przekonanie, w świetle okoliczności 
i informacji, jakimi dysponują 
w momencie zgłaszania, że zgłaszane 
przez nie kwestie są prawdziwe. Tego 
rodzaju uzasadnione przekonanie powinno 
być domniemane, o ile i dopóki nie 
udowodniono inaczej. Stanowi to 
zasadnicze zabezpieczenie przed 
zgłoszeniami dokonywanymi w złej 
wierze, niepoważnymi lub stanowiącymi 
nadużycie, które gwarantuje, że osoby 
celowo i świadomie zgłaszające błędne lub 
wprowadzające w błąd informacje nie będą 
korzystały z ochrony. Jednocześnie 
gwarantuje to, że osoba zgłaszająca nie 
zostanie pozbawiona ochrony 
w przypadku, gdy zamieści nieścisłe 
informacje w swoim zgłoszeniu wskutek 
niezamierzonego błędu. Podobnie osoby 
zgłaszające powinny być uprawnione do 
ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, 
jeżeli mają uzasadnione powody, by 
sądzić, że zgłaszane informacje są objęte 
jej zakresem stosowania.

Or. en

Poprawka 182
Daniel Buda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Aby korzystać z ochrony, osoby 
zgłaszające powinny mieć uzasadnione 
przekonanie, w świetle okoliczności i 
informacji, jakimi dysponują w momencie 
zgłaszania, że zgłaszane przez nie kwestie 
są prawdziwe. Tego rodzaju uzasadnione 
przekonanie powinno być domniemane, o 
ile i dopóki nie udowodniono inaczej. 
Stanowi to zasadnicze zabezpieczenie 
przed zgłoszeniami dokonywanymi w złej 
wierze, niepoważnymi lub stanowiącymi 
nadużycie, które gwarantuje, że osoby 
celowo i świadomie zgłaszające błędne lub 
wprowadzające w błąd informacje nie będą 
korzystały z ochrony. Jednocześnie 
gwarantuje to, że osoba zgłaszająca nie 
zostanie pozbawiona ochrony w 
przypadku, gdy zamieści nieścisłe 
informacje w swoim zgłoszeniu wskutek 
niezamierzonego błędu. Podobnie osoby 
zgłaszające powinny być uprawnione do 
ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, 
jeżeli mają uzasadnione powody, by 
sądzić, że zgłaszane informacje są objęte 
jej zakresem stosowania.

(60) Aby korzystać z ochrony, osoby 
zgłaszające powinny działać w dobrej 
wierze oraz bezinteresownie, tzn. mieć 
uzasadnione przekonanie, w świetle 
okoliczności i informacji, jakimi dysponują 
w momencie zgłaszania, że zgłaszane 
przez nie kwestie są prawdziwe. Tego 
rodzaju uzasadnione przekonanie powinno 
być domniemane, o ile i dopóki nie 
udowodniono inaczej. Stanowi to 
zasadnicze zabezpieczenie przed 
zgłoszeniami dokonywanymi w złej 
wierze, niepoważnymi lub stanowiącymi 
nadużycie, które gwarantuje, że osoby 
celowo i świadomie zgłaszające błędne lub 
wprowadzające w błąd informacje nie będą 
korzystały z ochrony i mogą być za swoje 
działania pociągnięte do 
odpowiedzialności na mocy prawa 
krajowego państw członkowskich. 
Jednocześnie gwarantuje to, że osoba 
zgłaszająca nie zostanie pozbawiona 
ochrony w przypadku, gdy zamieści 
nieścisłe informacje w swoim zgłoszeniu 
wskutek niezamierzonego błędu. Podobnie 
osoby zgłaszające powinny być 
uprawnione do ochrony na mocy niniejszej 
dyrektywy, jeżeli mają uzasadnione 
powody, by sądzić, że zgłaszane 
informacje są objęte jej zakresem 
stosowania.

Or. ro

Poprawka 183
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 60
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Aby korzystać z ochrony, osoby 
zgłaszające powinny mieć uzasadnione 
przekonanie, w świetle okoliczności 
i informacji, jakimi dysponują 
w momencie zgłaszania, że zgłaszane 
przez nie kwestie są prawdziwe. Tego 
rodzaju uzasadnione przekonanie 
powinno być domniemane, o ile i dopóki 
nie udowodniono inaczej. Stanowi to 
zasadnicze zabezpieczenie przed 
zgłoszeniami dokonywanymi w złej 
wierze, niepoważnymi lub stanowiącymi 
nadużycie, które gwarantuje, że osoby 
celowo i świadomie zgłaszające błędne lub 
wprowadzające w błąd informacje nie będą 
korzystały z ochrony. Jednocześnie 
gwarantuje to, że osoba zgłaszająca nie 
zostanie pozbawiona ochrony 
w przypadku, gdy zamieści nieścisłe 
informacje w swoim zgłoszeniu wskutek 
niezamierzonego błędu. Podobnie osoby 
zgłaszające powinny być uprawnione do 
ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, 
jeżeli mają uzasadnione powody, by 
sądzić, że zgłaszane informacje są objęte 
jej zakresem stosowania.

(60) Aby korzystać z ochrony, osoby 
zgłaszające powinny mieć uzasadnione 
przekonanie, w świetle okoliczności 
i informacji, jakimi dysponują 
w momencie zgłaszania, że zgłaszane 
przez nie kwestie są prawdziwe. Stanowi to 
zasadnicze zabezpieczenie przed 
zgłoszeniami dokonywanymi w złej 
wierze, niepoważnymi lub stanowiącymi 
nadużycie, które gwarantuje, że osoby 
celowo i świadomie zgłaszające błędne lub 
wprowadzające w błąd informacje nie będą 
korzystały z ochrony. Jednocześnie 
gwarantuje to, że osoba zgłaszająca nie 
zostanie pozbawiona ochrony 
w przypadku, gdy zamieści nieścisłe 
informacje w swoim zgłoszeniu wskutek 
niezamierzonego błędu. Podobnie osoby 
zgłaszające powinny być uprawnione do 
ochrony na mocy niniejszej dyrektywy, 
jeżeli mają uzasadnione powody, by 
sądzić, że zgłaszane informacje są objęte 
jej zakresem stosowania.

Or. fr

Poprawka 184
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Wymóg wielopoziomowego 
wykorzystywania kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości jest co do zasady 
niezbędny do zapewnienia, aby informacje 
docierały do osób, które mogą się 
przyczynić do wczesnego i skutecznego 
wyeliminowania zagrożeń dla interesu 
publicznego, jak również do zapobieżenia 

(61) Konieczna jest ochrona informacji 
podawanych do wiadomości publicznej 
z uwzględnieniem zasad demokracji, takich 
jak przejrzystość i odpowiedzialność, oraz 
praw podstawowych, takich jak wolność 
wypowiedzi i wolność mediów, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi 
między interesem pracodawców w zakresie 
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nieuzasadnionemu nadszarpnięciu 
reputacji wynikającemu z podania 
informacji do wiadomości publicznej. 
Jednocześnie konieczne są pewne wyjątki 
od jego stosowania, umożliwiające osobie 
zgłaszającej wybranie najwłaściwszego 
kanału w zależności od indywidualnych 
okoliczności sprawy. Ponadto konieczna
jest ochrona informacji podawanych do 
wiadomości publicznej z uwzględnieniem 
zasad demokracji, takich jak przejrzystość 
i odpowiedzialność, oraz praw 
podstawowych, takich jak wolność 
wypowiedzi i wolność mediów, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi 
między interesem pracodawców w zakresie 
zarządzania organizacjami i ochrony 
interesów a interesem społeczeństwa 
w zakresie ochrony przed szkodą – zgodnie 
z kryteriami opracowanymi 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka57.

zarządzania organizacjami i ochrony 
interesów a interesem społeczeństwa 
w zakresie ochrony przed szkodą – zgodnie 
z kryteriami opracowanymi 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka57.

_________________ _________________

57 Jednym z kryteriów umożliwiających 
ustalenie, czy odwet na sygnalistach 
podających informacje do wiadomości 
publicznej narusza wolność wypowiedzi 
w sposób, który nie jest konieczny 
w demokratycznym społeczeństwie, jest 
dysponowanie przez osoby, które ujawniły 
informacje, alternatywnymi kanałami 
umożliwiającymi ujawnianie; zob. np. 
wyrok w sprawie Guja przeciwko 
Mołdawii [GC], nr 14277/04, EKPC 2008.

57 Jednym z kryteriów umożliwiających 
ustalenie, czy odwet na sygnalistach 
podających informacje do wiadomości 
publicznej narusza wolność wypowiedzi 
w sposób, który nie jest konieczny 
w demokratycznym społeczeństwie, jest 
dysponowanie przez osoby, które ujawniły 
informacje, alternatywnymi kanałami 
umożliwiającymi ujawnianie; zob. np. 
wyrok w sprawie Guja przeciwko 
Mołdawii [GC], nr 14277/04, EKPC 2008.

Or. en

Poprawka 185
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Wymóg wielopoziomowego (61) Należy zagwarantować otwarcie 
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wykorzystywania kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości jest co do zasady 
niezbędny do zapewnienia, aby informacje 
docierały do osób, które mogą się 
przyczynić do wczesnego i skutecznego 
wyeliminowania zagrożeń dla interesu 
publicznego, jak również do zapobieżenia 
nieuzasadnionemu nadszarpnięciu 
reputacji wynikającemu z podania 
informacji do wiadomości publicznej. 
Jednocześnie konieczne są pewne wyjątki 
od jego stosowania, umożliwiające osobie 
zgłaszającej wybranie najwłaściwszego 
kanału w zależności od indywidualnych 
okoliczności sprawy. Ponadto konieczna 
jest ochrona informacji podawanych do 
wiadomości publicznej z uwzględnieniem 
zasad demokracji, takich jak przejrzystość 
i odpowiedzialność, oraz praw 
podstawowych, takich jak wolność 
wypowiedzi i wolność mediów, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi 
między interesem pracodawców w zakresie 
zarządzania organizacjami i ochrony 
interesów a interesem społeczeństwa 
w zakresie ochrony przed szkodą –
zgodnie z kryteriami opracowanymi 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka57.

wszystkich kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości, zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych, dla osób 
zgłaszających, aby sprawić, by informacje 
docierały do osób lub podmiotów, które 
mogą przyczynić się do wczesnego 
i skutecznego wyeliminowania zagrożeń 
dla interesu publicznego, by osoba 
zgłaszająca miała możliwość wyboru
najwłaściwszego kanału w zależności od 
indywidualnych okoliczności sprawy. 
Ponadto konieczna jest ochrona informacji 
podawanych do wiadomości publicznej 
z uwzględnieniem zasad demokracji, takich 
jak przejrzystość i odpowiedzialność, oraz 
praw podstawowych, takich jak wolność 
wypowiedzi i wolność mediów.

_________________

57 Jednym z kryteriów umożliwiających 
ustalenie, czy odwet na sygnalistach 
podających informacje do wiadomości 
publicznej narusza wolność wypowiedzi 
w sposób, który nie jest konieczny 
w demokratycznym społeczeństwie, jest 
dysponowanie przez osoby, które ujawniły 
informacje, alternatywnymi kanałami 
umożliwiającymi ujawnianie; zob. np. 
wyrok w sprawie Guja przeciwko 
Mołdawii [GC], nr 14277/04, EKPC 2008.

Or. en

Poprawka 186
Geoffroy Didier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Wymóg wielopoziomowego 
wykorzystywania kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości jest co do zasady 
niezbędny do zapewnienia, aby informacje 
docierały do osób, które mogą się 
przyczynić do wczesnego i skutecznego 
wyeliminowania zagrożeń dla interesu 
publicznego, jak również do zapobieżenia 
nieuzasadnionemu nadszarpnięciu reputacji 
wynikającemu z podania informacji do 
wiadomości publicznej. Jednocześnie 
konieczne są pewne wyjątki od jego 
stosowania, umożliwiające osobie 
zgłaszającej wybranie najwłaściwszego 
kanału w zależności od indywidualnych 
okoliczności sprawy. Ponadto konieczna 
jest ochrona informacji podawanych do 
wiadomości publicznej z uwzględnieniem 
zasad demokracji, takich jak przejrzystość 
i odpowiedzialność, oraz praw 
podstawowych, takich jak wolność 
wypowiedzi i wolność mediów, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi 
między interesem pracodawców w zakresie 
zarządzania organizacjami i ochrony 
interesów a interesem społeczeństwa 
w zakresie ochrony przed szkodą – zgodnie 
z kryteriami opracowanymi 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka57.

(61) Wymóg wielopoziomowego 
wykorzystywania kanałów zgłaszania 
nieprawidłowości jest co do zasady 
niezbędny do zapewnienia, aby informacje 
docierały do osób, które mogą się 
przyczynić do wczesnego i skutecznego 
wyeliminowania zagrożeń dla interesu 
publicznego, jak również do zapobieżenia 
nieuzasadnionemu nadszarpnięciu reputacji 
wynikającemu z podania informacji do 
wiadomości publicznej. Jednocześnie 
konieczne są pewne wyjątki od jego 
stosowania, umożliwiające osobie 
zgłaszającej wybranie najwłaściwszego 
kanału w zależności od obowiązujących 
przepisów.
Ponadto konieczna jest ochrona informacji 
podawanych do wiadomości publicznej 
z uwzględnieniem zasad demokracji, takich 
jak przejrzystość i odpowiedzialność, oraz
praw podstawowych, takich jak wolność 
wypowiedzi i wolność mediów, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi 
między zasadnym interesem pracodawców 
w zakresie ochrony reputacji ich 
organizacji przed zgłoszeniami 
dokonywanymi w złej wierze i
bezpodstawnymi oskarżeniami a interesem 
społeczeństwa w zakresie ochrony przed 
szkodą – zgodnie z kryteriami 
opracowanymi w orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka57.

_________________ _________________

57 Jednym z kryteriów umożliwiających 
ustalenie, czy odwet na sygnalistach 
podających informacje do wiadomości 
publicznej narusza wolność wypowiedzi 
w sposób, który nie jest konieczny 
w demokratycznym społeczeństwie, jest 
dysponowanie przez osoby, które ujawniły 
informacje, alternatywnymi kanałami 

57 Jednym z kryteriów umożliwiających 
ustalenie, czy odwet na sygnalistach 
podających informacje do wiadomości 
publicznej narusza wolność wypowiedzi 
w sposób, który nie jest konieczny 
w demokratycznym społeczeństwie, jest 
dysponowanie przez osoby, które ujawniły 
informacje, alternatywnymi kanałami 
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umożliwiającymi ujawnianie;zob. np. 
wyrok w sprawie Guja przeciwko 
Mołdawii [GC], nr 14277/04, EKPC 2008.

umożliwiającymi ujawnianie;zob. np. 
wyrok w sprawie Guja przeciwko  
Mołdawii [GC], nr 14277/04, EKPC 2008.

Or. fr

Poprawka 187
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

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 
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).

skreśla się

Or. en

Poprawka 188
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 62
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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 
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).

(62) Co do zasady osoby zgłaszające 
powinny dysponować zarówno 
wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi 
kanałami zgłaszania, w tym kanałami 
medialnymi, które odgrywają istotną rolę
w ochronie wartości demokracji.

Or. en

Poprawka 189
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

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 
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, 

(62) Co do zasady osoby zgłaszające 
powinny w pierwszej kolejności korzystać 
z wewnętrznych lub zewnętrznych 
kanałów zgłaszania, którymi dysponują, 
i zgłaszać naruszenia pracodawcy lub 
właściwym organom. Ponadto ochronę 
przyznaje się również w przypadkach, gdy 
przepisy Unii umożliwiają osobie 
zgłaszającej kierowanie zgłoszenia 
bezpośrednio do organów, urzędów lub 
jednostek organizacyjnych Unii, np.
w związku z nadużyciami finansowymi na 
szkodę budżetu Unii, wykrywaniem prania 
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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).

pieniędzy i zapobieganiem mu 
oraz finansowaniem terroryzmu lub 
nadużyciami w dziedzinie usług 
finansowych.

Or. en

Poprawka 190
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Są też przypadki, gdy nie można 
byłoby racjonalnie oczekiwać, że 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości będą funkcjonować 
prawidłowo – na przykład wówczas, gdy 
osoby zgłaszające mają uzasadnione 
powody, aby sądzić, że doświadczą odwetu 
w związku ze zgłoszeniem, że ich poufność 
nie będzie chroniona, że osoba, na której 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność 
w kontekście związanym z pracą, 
uczestniczy w naruszeniu, że naruszenie 
to może zostać ukryte, że dowody mogą 
zostać ukryte lub zniszczone, że 
skuteczność działań dochodzeniowych 
prowadzonych przez właściwe organy 
może być zagrożona lub że konieczne jest 
podjęcie niecierpiących zwłoki działań 
(np. ze względu na bezpośrednie ryzyko 
poważnego lub szczególnego zagrożenia 
dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób 
lub środowiska). We wszystkich takich 
przypadkach osoby dokonujące zgłoszenia 
zewnętrznego do właściwego organu lub –
w stosownych przypadkach – organu lub 
jednostki organizacyjnej Unii podlegają 
ochronie. Ponadto ochronę przyznaje się 
również w przypadkach, gdy przepisy Unii 

skreśla się
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umożliwiają osobie zgłaszającej 
bezpośrednie kierowanie zgłoszenia do 
właściwych organów krajowych lub 
organów lub jednostek organizacyjnych 
Unii, np. w związku z nadużyciami 
finansowymi na szkodę budżetu Unii, 
zapobieganiem praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz ich 
wykrywaniem lub w obszarze usług 
finansowych.

Or. en

Poprawka 191
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Są też przypadki, gdy nie można 
byłoby racjonalnie oczekiwać, że 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości będą funkcjonować 
prawidłowo – na przykład wówczas, gdy 
osoby zgłaszające mają uzasadnione 
powody, aby sądzić, że doświadczą odwetu 
w związku ze zgłoszeniem, że ich poufność 
nie będzie chroniona, że osoba, na której 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność 
w kontekście związanym z pracą, 
uczestniczy w naruszeniu, że naruszenie 
to może zostać ukryte, że dowody mogą 
zostać ukryte lub zniszczone, że 
skuteczność działań dochodzeniowych 
prowadzonych przez właściwe organy 
może być zagrożona lub że konieczne jest 
podjęcie niecierpiących zwłoki działań 
(np. ze względu na bezpośrednie ryzyko 
poważnego lub szczególnego zagrożenia 
dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób 
lub środowiska). We wszystkich takich 
przypadkach osoby dokonujące zgłoszenia 
zewnętrznego do właściwego organu lub –
w stosownych przypadkach – organu lub 
jednostki organizacyjnej Unii podlegają 

skreśla się
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ochronie. Ponadto ochronę przyznaje się 
również w przypadkach, gdy przepisy Unii 
umożliwiają osobie zgłaszającej 
bezpośrednie kierowanie zgłoszenia do 
właściwych organów krajowych lub 
organów lub jednostek organizacyjnych 
Unii, np. w związku z nadużyciami 
finansowymi na szkodę budżetu Unii, 
zapobieganiem praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz ich 
wykrywaniem lub w obszarze usług 
finansowych.

Or. en

Poprawka 192
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Są też przypadki, gdy nie można 
byłoby racjonalnie oczekiwać, że 
wewnętrzne kanały zgłaszania 
nieprawidłowości będą funkcjonować 
prawidłowo – na przykład wówczas, gdy 
osoby zgłaszające mają uzasadnione 
powody, aby sądzić, że doświadczą odwetu 
w związku ze zgłoszeniem, że ich poufność 
nie będzie chroniona, że osoba, na której 
spoczywa ostateczna odpowiedzialność 
w kontekście związanym z pracą, 
uczestniczy w naruszeniu, że naruszenie 
to może zostać ukryte, że dowody mogą 
zostać ukryte lub zniszczone, że 
skuteczność działań dochodzeniowych 
prowadzonych przez właściwe organy 
może być zagrożona lub że konieczne jest 
podjęcie niecierpiących zwłoki działań 
(np. ze względu na bezpośrednie ryzyko 
poważnego lub szczególnego zagrożenia 
dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa osób 
lub środowiska). We wszystkich takich 
przypadkach osoby dokonujące zgłoszenia 
zewnętrznego do właściwego organu lub –

skreśla się
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w stosownych przypadkach – organu lub 
jednostki organizacyjnej Unii podlegają 
ochronie. Ponadto ochronę przyznaje się 
również w przypadkach, gdy przepisy Unii 
umożliwiają osobie zgłaszającej 
bezpośrednie kierowanie zgłoszenia do 
właściwych organów krajowych lub 
organów lub jednostek organizacyjnych 
Unii, np. w związku z nadużyciami 
finansowymi na szkodę budżetu Unii, 
zapobieganiem praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu oraz ich 
wykrywaniem lub w obszarze usług 
finansowych.

Or. en

Poprawka 193
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Osoby bezpośrednio podające 
informacje do wiadomości publicznej 
powinny również kwalifikować się do 
objęcia ochroną w sytuacjach, w których 
nie zaradzono naruszeniu (np. naruszenie 
nie zostało właściwie ocenione lub zbadane 
lub nie podjęto żadnych działań 
naprawczych), mimo że dokonano 
wewnętrznego lub zewnętrznego 
zgłoszenia naruszenia przy w 
wielopoziomowym wykorzystaniu 
dostępnych kanałów lub w sytuacjach, w 
których osoby zgłaszające mają istotne 
powody, by sądzić, że zachodzi 
uzasadnione podejrzenie zmowy sprawcy 
naruszenia z właściwym organem, że 
dowody mogą zostać ukryte lub zniszczone 
lub że skuteczność działań 
dochodzeniowych prowadzonych przez 
właściwe organy może być zagrożona lub 
w przypadkach bezpośredniego i 
oczywistego zagrożenia dla interesu 
publicznego lub zaistnienia ryzyka 

(64) Osoby bezpośrednio podające 
informacje do wiadomości publicznej 
powinny również kwalifikować się do 
objęcia ochroną w sytuacjach, w których 
nie zaradzono naruszeniu (np. naruszenie 
nie zostało właściwie ocenione lub zbadane 
lub nie podjęto żadnych działań 
naprawczych), mimo że dokonano 
wewnętrznego lub zewnętrznego 
zgłoszenia naruszenia lub w sytuacjach, w 
których osoby zgłaszające mają istotne 
powody, by sądzić, że zachodzi 
uzasadnione podejrzenie zmowy sprawcy 
naruszenia z właściwym organem, że 
dowody mogą zostać ukryte lub zniszczone 
lub że skuteczność działań 
dochodzeniowych prowadzonych przez 
właściwe organy może być zagrożona lub 
w przypadkach bezpośredniego i 
oczywistego zagrożenia dla interesu 
publicznego lub zaistnienia ryzyka 
nieodwracalnej szkody, w tym m.in. 
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nieodwracalnej szkody, w tym m.in. 
szkody dla integralności cielesnej.

szkody dla integralności cielesnej.

Or. en

Poprawka 194
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Osoby bezpośrednio podające 
informacje do wiadomości publicznej 
powinny również kwalifikować się do 
objęcia ochroną w sytuacjach, w których 
nie zaradzono naruszeniu (np. naruszenie 
nie zostało właściwie ocenione lub zbadane 
lub nie podjęto żadnych działań 
naprawczych), mimo że dokonano 
wewnętrznego lub zewnętrznego 
zgłoszenia naruszenia przy w 
wielopoziomowym wykorzystaniu 
dostępnych kanałów lub w sytuacjach, w 
których osoby zgłaszające mają istotne 
powody, by sądzić, że zachodzi 
uzasadnione podejrzenie zmowy sprawcy 
naruszenia z właściwym organem, że 
dowody mogą zostać ukryte lub zniszczone 
lub że skuteczność działań 
dochodzeniowych prowadzonych przez 
właściwe organy może być zagrożona lub 
w przypadkach bezpośredniego i 
oczywistego zagrożenia dla interesu 
publicznego lub zaistnienia ryzyka 
nieodwracalnej szkody, w tym m.in. 
szkody dla integralności cielesnej.

(64) Osoby podające informacje do 
wiadomości publicznej powinny również 
kwalifikować się do objęcia ochroną w 
sytuacjach, w których nie zaradzono 
naruszeniu (np. naruszenie nie zostało 
właściwie ocenione lub zbadane lub nie
podjęto żadnych działań naprawczych), 
mimo że dokonano wewnętrznego lub 
zewnętrznego zgłoszenia naruszenia przy 
w wielopoziomowym wykorzystaniu 
dostępnych kanałów lub w sytuacjach, w 
których osoby zgłaszające mają istotne 
powody, by sądzić, że zachodzi 
uzasadnione podejrzenie zmowy sprawcy 
naruszenia z właściwym organem, że 
dowody mogą zostać ukryte lub zniszczone 
lub że skuteczność działań 
dochodzeniowych prowadzonych przez 
właściwe organy może być zagrożona lub 
w przypadkach bezpośredniego i 
oczywistego zagrożenia dla interesu 
publicznego lub zaistnienia ryzyka 
nieodwracalnej szkody, w tym m.in. 
szkody dla integralności cielesnej.

Or. fr

Poprawka 195
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
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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 
osobie zgłaszającej.

(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. Ochronę przed 
działaniami odwetowymi należy również 
przyznać osobom fizycznym lub prawnym 
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 zawodowo z pracodawcą lub 
klientem/usługobiorcą tej osoby, oraz 
wobec przedstawicieli pracowników, 
którzy udzielili wsparcia osobie 
zgłaszającej.

Or. en

Poprawka 196
Angel Dzhambazki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 66
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) Jeżeli odwet pozostaje 
niezakłócony i bezkarny, działa to 
zniechęcająco na potencjalnych 
sygnalistów. Wyraźny zakaz prawny 
działań odwetowych wywiera znaczny 
efekt odstraszający, który dodatkowo 
wzmacniają przepisy dotyczące 
odpowiedzialności osobistej sprawców 
odwetu i wymierzanych im kar.

(66) Jeżeli odwet pozostaje 
niezakłócony i bezkarny, działa to 
zniechęcająco na potencjalnych 
sygnalistów. Wyraźny zakaz prawny 
działań odwetowych może oprócz innych 
możliwych instrumentów mieć znaczny 
efekt odstraszający, który dodatkowo 
wzmacniają przepisy dotyczące 
odpowiedzialności osobistej sprawców 
odwetu i wymierzanych im kar.

Or. en

Poprawka 197
Pascal Durand

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 

(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, a także wspierały 
działalność organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego udzielających tych 
informacji. 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 
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pośrednictwem odpowiednich kanałów, 
a naruszenia i nadużycia będą wykrywane 
na czas lub nawet uda im się zapobiec.

„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.

Or. en

Poprawka 198
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

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. 
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, 
zwłaszcza za pośrednictwem właściwych 
organów, 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.

Or. en
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Poprawka 199
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(69) Nie dopuszcza się możliwości 
zrzeczenia się praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy w drodze umownej. Nie można 
powoływać się na zobowiązania prawne 
lub umowne osób fizycznych, takie jak 
klauzule lojalności w umowach lub umowy 
o poufności, w celu uniemożliwienia 
pracownikom zgłaszania naruszeń, 
odmówienia im ochrony lub ukarania ich 
za takie działania. Jednocześnie niniejsza 
dyrektywa powinna pozostawać bez 
uszczerbku dla poufności wymiany 
informacji między prawnikiem a klientem 
i poufności wymiany innych rodzajów 
informacji objętych tajemnicą zawodową 
przewidzianej w prawie krajowym.

(69) Nie dopuszcza się możliwości 
zrzeczenia się praw i obowiązków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy w drodze umownej. Nie można 
powoływać się na zobowiązania prawne 
lub umowne osób fizycznych, takie jak 
klauzule lojalności w umowach lub umowy 
o poufności, w celu uniemożliwienia 
pracownikom zgłaszania naruszeń, 
odmówienia im ochrony lub ukarania ich 
za takie działania. Jednocześnie niniejsza 
dyrektywa nie powinna naruszać
poufności wymiany informacji między 
prawnikiem a klientem i poufności 
wymiany innych rodzajów informacji 
objętych tajemnicą zawodową, jak 
tajemnica służbowa lub lekarska,
przewidzianej w prawie krajowym.

Or. en

Poprawka 200
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71) Poza wyraźnym ustanowionym 
w przepisach zakazem prowadzenia 
działań odwetowych kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie osobom zgłaszającym, 
które doświadczyły odwetu, dostępu do 
środków ochrony prawnej. Odpowiedni 
środek ochrony prawnej w każdym 
przypadku będzie uzależniony od rodzaju 

(71) Poza wyraźnym ustanowionym 
w przepisach zakazem prowadzenia 
działań odwetowych kluczowe znaczenie 
ma zapewnienie osobom zgłaszającym, 
które doświadczyły odwetu, dostępu do 
środków ochrony prawnej i środków 
naprawczych. Odpowiedni środek ochrony 
prawnej w każdym przypadku będzie 
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zastosowanego środka odwetowego. Może 
on przybrać formę działań mających na 
celu przywrócenie do pracy (np. 
w przypadku zwolnienia, przeniesienia lub 
degradacji, wstrzymania szkolenia lub 
awansu) lub przywrócenia unieważnionego 
zezwolenia, unieważnionej licencji lub 
ponownego zawarcia wypowiedzianej 
umowy; odszkodowania za rzeczywiste 
i przyszłe straty finansowe (za utracone 
w przeszłości zarobki, ale także za przyszłą 
utratę dochodów, koszty związane ze 
zmianą zawodu); odszkodowania za inne 
szkody gospodarcze, takie jak koszty 
sądowe i koszty leczenia, oraz 
zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe 
(ból i cierpienie).

uzależniony od rodzaju zastosowanego 
środka odwetowego, a szkodę należy 
naprawić całkowicie: może to przybrać 
formę działań mających na celu 
przywrócenie do pracy (np. w przypadku 
zwolnienia, przeniesienia lub degradacji, 
wstrzymania szkolenia lub awansu) lub 
przywrócenia unieważnionego zezwolenia, 
unieważnionej licencji lub ponownego 
zawarcia wypowiedzianej umowy; 
odszkodowania za rzeczywiste i przyszłe 
straty finansowe (za utracone w przeszłości 
zarobki, ale także za przyszłą utratę 
dochodów, koszty związane ze zmianą 
zawodu); odszkodowania za inne szkody 
gospodarcze, takie jak koszty sądowe 
i koszty leczenia, oraz zadośćuczynienia za 
szkody niemajątkowe (ból i cierpienie).

Or. fr

Poprawka 201
Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 71 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(71a) Komisja powinna opracować 
instrumenty skupiające się na 
zapewnieniu ochrony przed sankcjami 
gospodarczymi, w tym poprzez
ustanowienie funduszy krajowych lub 
funduszu europejskiego, finansowanego 
częściowo z kwot odzyskanych lub 
pochodzących z grzywien, w celu 
udzielenia odpowiedniego wsparcia 
finansowego sygnalistom w UE;

Or. en

Poprawka 202
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Rodzaje działań prawnych mogą się 
różnić w zależności od systemu prawnego, 
ale powinny zapewnić jak najpełniejszy
i jak najskuteczniejszy środek ochrony 
prawnej. Środki ochrony prawnej nie 
powinny zniechęcać potencjalnych 
przyszłych sygnalistów. Na przykład 
dopuszczenie odszkodowania jako 
alternatywy dla przywrócenia do pracy 
w przypadku zwolnienia może prowadzić 
do systematycznego stosowania takich 
praktyk, w szczególności przez większe 
organizacje, a tym samym działać 
odstraszająco na przyszłych sygnalistów.

(72) Rodzaje działań prawnych mogą się 
różnić w zależności od systemu prawnego, 
ale powinny zapewnić pełny i skuteczny
środek ochrony prawnej.

Or. en

Poprawka 203
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 72

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Rodzaje działań prawnych mogą się 
różnić w zależności od systemu prawnego, 
ale powinny zapewnić jak najpełniejszy 
i jak najskuteczniejszy środek ochrony 
prawnej. Środki ochrony prawnej nie 
powinny zniechęcać potencjalnych 
przyszłych sygnalistów. Na przykład 
dopuszczenie odszkodowania jako 
alternatywy dla przywrócenia do pracy 
w przypadku zwolnienia może prowadzić 
do systematycznego stosowania takich 
praktyk, w szczególności przez większe 
organizacje, a tym samym działać 
odstraszająco na przyszłych sygnalistów.

(72) Rodzaje działań prawnych mogą się 
różnić w zależności od systemu prawnego, 
ale powinny zapewnić jak najpełniejszy 
i jak najskuteczniejszy środek ochrony 
prawnej służący całkowitemu naprawieniu 
wyrządzonej szkody. Środki ochrony 
prawnej nie powinny zniechęcać 
potencjalnych przyszłych sygnalistów. Na 
przykład dopuszczenie odszkodowania 
jako alternatywy dla przywrócenia do 
pracy w przypadku zwolnienia może 
prowadzić do systematycznego stosowania 
takich praktyk, w szczególności przez 
większe organizacje, a tym samym działać 
odstraszająco na przyszłych sygnalistów.

Or. fr



AM\1163921PL.docx 103/147 PE627.664v02-00

PL

Poprawka 204
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Działania podejmowane przeciwko 
osobom zgłaszającym poza kontekstem 
związanym z pracą, np. w drodze 
postępowania dotyczącego zniesławienia, 
naruszenia praw autorskich, tajemnicy 
przedsiębiorstwa, poufności i ochrony 
danych osobowych, mogą również 
stanowić poważny czynnik zniechęcający 
do sygnalizowania nieprawidłowości. 
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/94358 zwolniono osoby 
zgłaszające z przewidzianych w niej 
środków ogólnych, procedur oraz środków 
prawnych służących dochodzeniu 
naprawienia szkody na drodze cywilnej 
wówczas, gdy do domniemanego 
pozyskania, wykorzystywania lub 
ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa 
doszło w celu ujawnienia
nieprawidłowości, uchybienia lub działania 
z naruszeniem prawa, pod warunkiem że 
pozwany działał w celu ochrony ogólnego 
interesu publicznego. Także w toku innych 
postępowań osoby zgłaszające powinny 
mieć możliwość powołania się na fakt 
dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 
zgodnie z niniejszą dyrektywą – w ramach 
środka obrony. W takich przypadkach to na 
osobie występującej o wszczęcie 
postępowania powinien spoczywać ciężar 
udowodnienia wszelkiego zamiaru 
naruszenia prawa przez osobę zgłaszającą.

(74) Działania podejmowane przeciwko 
osobom zgłaszającym poza kontekstem 
związanym z pracą, np. w drodze 
postępowania dotyczącego zniesławienia, 
naruszenia praw autorskich, tajemnicy 
przedsiębiorstwa, poufności i ochrony 
danych osobowych, mogą również 
stanowić poważny czynnik zniechęcający 
do sygnalizowania nieprawidłowości. 
Ochrona sygnalistów przewidziana w
niniejszej dyrektywie ma charakter 
nadrzędny wobec przepisów dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/94358, która zwalnia osoby 
zgłaszające z przewidzianych w niej 
środków ogólnych, procedur oraz środków 
prawnych służących dochodzeniu 
naprawienia szkody na drodze cywilnej 
wówczas, gdy domniemane pozyskanie, 
wykorzystywanie lub ujawnienie tajemnicy 
przedsiębiorstwa można na podstawie 
racjonalnych przesłanek uznać za dowód
nieprawidłowości, uchybienia lub działania 
z naruszeniem prawa, pod warunkiem że 
pozwany działał w celu ochrony ogólnego 
interesu publicznego. Także w toku innych 
postępowań osoby zgłaszające powinny 
mieć możliwość powołania się na fakt 
dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 
zgodnie z niniejszą dyrektywą – w ramach 
środka obrony. W takich przypadkach to na 
osobie występującej o wszczęcie 
postępowania powinien spoczywać ciężar 
udowodnienia wszelkiego zamiaru 
naruszenia prawa przez osobę zgłaszającą.

_________________ _________________

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 
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2016 r. w sprawie ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U.
L 157 z 15.6.2016, s. 1).

2016 r. w sprawie ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U.
L 157 z 15.6.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 205
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(74) Działania podejmowane przeciwko 
osobom zgłaszającym poza kontekstem 
związanym z pracą, np. w drodze 
postępowania dotyczącego zniesławienia, 
naruszenia praw autorskich, tajemnicy 
przedsiębiorstwa, poufności i ochrony 
danych osobowych, mogą również 
stanowić poważny czynnik zniechęcający 
do sygnalizowania nieprawidłowości. 
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/94358 zwolniono osoby 
zgłaszające z przewidzianych w niej 
środków ogólnych, procedur oraz środków 
prawnych służących dochodzeniu 
naprawienia szkody na drodze cywilnej 
wówczas, gdy do domniemanego 
pozyskania, wykorzystywania lub 
ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa 
doszło w celu ujawnienia 
nieprawidłowości, uchybienia lub działania 
z naruszeniem prawa, pod warunkiem że 
pozwany działał w celu ochrony ogólnego 
interesu publicznego. Także w toku innych 
postępowań osoby zgłaszające powinny 
mieć możliwość powołania się na fakt 
dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 
zgodnie z niniejszą dyrektywą – w ramach 
środka obrony. W takich przypadkach to 
na osobie występującej o wszczęcie 
postępowania powinien spoczywać ciężar 

(74) Działania podejmowane przeciwko 
osobom zgłaszającym poza kontekstem 
związanym z pracą, np. w drodze 
postępowania dotyczącego zniesławienia, 
naruszenia praw autorskich, tajemnicy 
przedsiębiorstwa, poufności i ochrony 
danych osobowych, mogą również 
stanowić poważny czynnik zniechęcający 
do sygnalizowania nieprawidłowości. 
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/94358 zwolniono osoby 
zgłaszające z przewidzianych w niej 
środków ogólnych, procedur oraz środków 
prawnych służących dochodzeniu 
naprawienia szkody na drodze cywilnej 
wówczas, gdy do domniemanego 
pozyskania, wykorzystywania lub 
ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa 
doszło w celu ujawnienia 
nieprawidłowości, uchybienia lub działania 
z naruszeniem prawa, pod warunkiem że 
pozwany działał w celu ochrony ogólnego 
interesu publicznego. Także w toku innych 
postępowań osoby zgłaszające powinny 
mieć możliwość powołania się na fakt 
dokonania zgłoszenia lub ujawnienia 
zgodnie z niniejszą dyrektywą – w ramach 
środka obrony.



AM\1163921PL.docx 105/147 PE627.664v02-00

PL

udowodnienia wszelkiego zamiaru 
naruszenia prawa przez osobę zgłaszającą.

_________________ _________________

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 
2016 r. w sprawie ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. 
L 157 z 15.6.2016, s. 1).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 
2016 r. w sprawie ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U.
L 157 z 15.6.2016, s. 1).

Or. fr

Poprawka 206
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(75) Znaczącym kosztem w przypadku 
osób zgłaszających, które sprzeciwiają się 
podjętym przeciwko nim działaniom 
odwetowym w toku postępowania 
sądowego, mogą być związane z tym 
koszty sądowe. Chociaż osoby takie 
mogłyby uzyskać zwrot tych kosztów po 
zakończeniu postępowania, mogą nie być 
w stanie pokryć ich z góry, zwłaszcza 
jeżeli są bezrobotne i figurują na czarnej 
liście. W niektórych przypadkach pomoc 
w postępowaniu karnym – w ujęciu 
szczegółowym zgodnie z przepisami 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/191959, a ogólniej rzecz 
biorąc wsparcie na rzecz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej – może mieć kluczowe 
znaczenie dla skutecznego egzekwowania 
przysługującego im prawa do ochrony.

(75) Znaczącym kosztem w przypadku 
osób zgłaszających, które sprzeciwiają się 
podjętym przeciwko nim działaniom 
odwetowym w toku postępowania 
sądowego, mogą być związane z tym 
koszty sądowe. Chociaż osoby takie 
mogłyby uzyskać zwrot tych kosztów po 
zakończeniu postępowania, mogą nie być 
w stanie pokryć ich z góry, zwłaszcza 
jeżeli są bezrobotne i figurują na czarnej 
liście. Pomoc w postępowaniu karnym – w
ujęciu szczegółowym zgodnie z przepisami 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/191959, a ogólniej rzecz 
biorąc wsparcie na rzecz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
finansowej – ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego egzekwowania 
przysługującego im prawa do ochrony.

_________________ _________________

59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 

59 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 
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października 2016 r. w sprawie pomocy 
prawnej z urzędu dla podejrzanych 
i oskarżonych w postępowaniu karnym 
oraz dla osób, których dotyczy wniosek 
w postępowaniu dotyczącym europejskiego 
nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 
z 4.11.2016, s. 1).

października 2016 r. w sprawie pomocy 
prawnej z urzędu dla podejrzanych 
i oskarżonych w postępowaniu karnym 
oraz dla osób, których dotyczy wniosek 
w postępowaniu dotyczącym europejskiego 
nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 
z 4.11.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 207
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(76) Prawa osoby, której dotyczy 
zgłoszenie, powinny być chronione w celu 
uniknięcia nadszarpnięcia reputacji lub 
innych negatywnych konsekwencji. 
Ponadto zgodnie z art. 47 i 48 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej na 
każdym etapie postępowania 
prowadzonego w związku ze zgłoszeniem 
należy w pełni przestrzegać prawa do 
obrony i dostępu do środków prawnych 
przysługującego osobie, której dotyczy 
zgłoszenie. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić osobie, której dotyczy 
zgłoszenie, prawo do obrony, w tym prawo 
do dostępu do akt, prawo do bycia 
wysłuchanym oraz prawo do skutecznego 
środka odwoławczego w odniesieniu do 
orzeczenia dotyczącego tej osoby zgodnie 
ze stosownymi procedurami 
przewidzianymi w prawie krajowym 
w kontekście czynności wyjaśniających lub 
późniejszych postępowań sądowych.

(76) Prawa osoby, której dotyczy 
zgłoszenie, powinny być chronione w celu 
uniknięcia nadszarpnięcia reputacji lub 
innych negatywnych konsekwencji. 
Ponadto zgodnie z art. 47 i 48 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej na 
każdym etapie postępowania 
prowadzonego w związku ze zgłoszeniem 
należy w pełni przestrzegać prawa do 
obrony i dostępu do środków prawnych 
przysługującego osobie, której dotyczy 
zgłoszenie. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić osobie, której dotyczy 
zgłoszenie, ochronę poufności jej 
tożsamości oraz zagwarantować jej prawo 
do obrony, w tym prawo do dostępu do akt, 
prawo do bycia wysłuchanym oraz prawo 
do skutecznego środka odwoławczego 
w odniesieniu do orzeczenia dotyczącego 
tej osoby zgodnie ze stosownymi 
procedurami przewidzianymi w prawie 
krajowym w kontekście czynności 
wyjaśniających lub późniejszych 
postępowań sądowych.

Or. fr
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Poprawka 208
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) Każda osoba, która dozna 
uszczerbku – bezpośrednio lub pośrednio –
w wyniku zgłoszenia lub ujawnienia 
niedokładnych lub wprowadzających 
w błąd informacji, powinna zachować 
przysługujące jej na mocy przepisów 
ogólnych prawo do ochrony i środków 
ochrony prawnej. Jeżeli tego rodzaju 
niedokładnego i wprowadzającego w błąd 
zgłoszenia lub ujawnienia dokonano 
celowo i świadomie, osoby, których 
dotyczą zgłoszenia, powinny być 
uprawnione do odszkodowania zgodnie 
z prawem krajowym.

(77) Każda osoba, która dozna 
uszczerbku – bezpośrednio lub pośrednio –
w wyniku zgłoszenia lub ujawnienia 
niedokładnych lub wprowadzających 
w błąd informacji, powinna zachować 
przysługujące jej na mocy przepisów 
ogólnych prawo do ochrony i środków 
ochrony prawnej. Jeżeli tego rodzaju 
niedokładnego i wprowadzającego w błąd 
zgłoszenia lub ujawnienia dokonano 
celowo i świadomie, sygnalistom nie 
powinna przysługiwać ochrona, a osoby, 
których dotyczą zgłoszenia, powinny być 
uprawnione do odszkodowania zgodnie 
z prawem krajowym.

Or. fr

Poprawka 209
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(77) Każda osoba, która dozna 
uszczerbku – bezpośrednio lub pośrednio –
w wyniku zgłoszenia lub ujawnienia 
niedokładnych lub wprowadzających 
w błąd informacji, powinna zachować 
przysługujące jej na mocy przepisów 
ogólnych prawo do ochrony i środków 
ochrony prawnej. Jeżeli tego rodzaju 
niedokładnego i wprowadzającego w błąd 
zgłoszenia lub ujawnienia dokonano 
celowo i świadomie, osoby, których 
dotyczą zgłoszenia, powinny być 
uprawnione do odszkodowania zgodnie 

(77) Każda osoba, która dozna 
uszczerbku – bezpośrednio lub pośrednio –
w wyniku zgłoszenia lub ujawnienia 
niedokładnych lub wprowadzających 
w błąd informacji, powinna zachować 
przysługujące jej na mocy przepisów 
ogólnych prawo do ochrony i środków 
ochrony prawnej. Jeżeli na podstawie 
wystarczających dowodów wykazano, że 
tego rodzaju niedokładnego i
wprowadzającego w błąd zgłoszenia lub 
ujawnienia dokonano celowo i świadomie, 
osoby, których dotyczą zgłoszenia, 
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z prawem krajowym. powinny być uprawnione do 
odszkodowania zgodnie z prawem 
krajowym.

Or. en

Poprawka 210
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Zapewnienie skuteczności 
przepisów dotyczących ochrony 
sygnalistów wymaga wprowadzenia kar. 
Kary dla osób podejmujących działania 
odwetowe lub inne niepożądane działania 
wobec osób zgłaszających mogą 
zniechęcać do podejmowania takich 
działań. Kary dla osób, które świadomie 
dokonały nieprawdziwego zgłoszenia lub 
ujawnienia, są konieczne do zapobieżenia 
dalszym zgłoszeniom w złej wierze 
i zachowania wiarygodności systemu. 
Proporcjonalność takich kar powinna 
zagwarantować, że nie będą one 
odstraszać potencjalnych sygnalistów.

(78) Zapewnienie skuteczności 
przepisów dotyczących ochrony 
sygnalistów wymaga wprowadzenia kar. 
Kary dla osób podejmujących działania 
odwetowe lub inne niepożądane działania 
wobec osób zgłaszających mogą 
zniechęcać do podejmowania takich 
działań.

Or. it

Uzasadnienie

Istnieje już środek odstraszający od zgłoszeń w złej wierze; jest nim uznanie pomówienia za 
czyn zabroniony, jeżeli zgłoszenie dotyczy przestępstwa i braku ochrony w przypadku 
wystąpienia o odszkodowanie. Nakładanie sankcji tylko za dokonanie zgłoszenia mogłoby 
zbytnio powstrzymywać osoby zgłaszające.

Poprawka 211
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 78
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(78) Zapewnienie skuteczności 
przepisów dotyczących ochrony 
sygnalistów wymaga wprowadzenia kar. 
Kary dla osób podejmujących działania 
odwetowe lub inne niepożądane działania 
wobec osób zgłaszających mogą 
zniechęcać do podejmowania takich 
działań. Kary dla osób, które świadomie 
dokonały nieprawdziwego zgłoszenia lub 
ujawnienia, są konieczne do zapobieżenia 
dalszym zgłoszeniom w złej wierze 
i zachowania wiarygodności systemu. 
Proporcjonalność takich kar powinna 
zagwarantować, że nie będą one 
odstraszać potencjalnych sygnalistów.

(78) Zapewnienie skuteczności 
przepisów dotyczących ochrony 
sygnalistów wymaga wprowadzenia kar. 
Kary dla osób podejmujących działania 
odwetowe lub inne niepożądane działania 
wobec osób zgłaszających mogą 
zniechęcać do podejmowania takich 
działań.

Or. en

Poprawka 212
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Na mocy niniejszej dyrektywy 
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.

(80) Na mocy niniejszej dyrektywy 
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. Ponadto 
państwa członkowskie mają możliwość 
wprowadzania systemów nagradzania, 
które mogłyby oferować sprawiedliwą 
rekompensatę, w przypadkach gdy 
zgłoszenie umożliwiło zapobiegnięcie 
poniesieniu przez Unię Europejską 
znacznej szkody majątkowej lub 
odzyskanie przez nią odpowiednich kwot.
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Or. it

Poprawka 213
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Na mocy niniejszej dyrektywy 
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.

(80) Na mocy niniejszej dyrektywy 
wprowadza się normy minimalne, 
a państwa członkowskie powinny być 
uprawnione do przyjmowania lub 
utrzymania w mocy przepisów 
korzystniejszych dla osoby zgłaszającej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna być dyrektywą minimalną bez ograniczeń nakładanych na państwa 
członkowskie w celu wprowadzenia lub utrzymania w mocy przepisów korzystniejszych dla 
osoby zgłaszającej.

Poprawka 214
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80) Na mocy niniejszej dyrektywy 
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, 

(80) Na mocy niniejszej dyrektywy 
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, 
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których dotyczą zgłoszenia. których dotyczą zgłoszenia.

Or. en

Poprawka 215
Virginie Rozière, Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(80a) Niektóre państwa członkowskie 
wdrożyły już spójne i skuteczne środki 
ochrony osób zgłaszających naruszenia. 
Wdrażając niniejszą dyrektywę, należy 
zwrócić uwagę na te państwa 
członkowskie, a niniejsza dyrektywa nie 
powinna w żadnym razie stanowić 
uzasadnionej podstawy do zmniejszenia 
ogólnego poziomu ochrony przyznanej już 
osobom zgłaszającym naruszenia w tych 
państwach członkowskich i w obszarach, 
do których ma ona zastosowanie.

Or. en

Poprawka 216
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 82

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(82) Zakres przedmiotowy niniejszej 
dyrektywy opiera się na identyfikacji 
obszarów, w których wprowadzenie 
ochrony sygnalistów wydaje się 
uzasadnione i konieczne na podstawie 
obecnie dostępnych dowodów. Taki zakres 
przedmiotowy może zostać rozszerzony na 
dalsze obszary lub akty Unii, jeżeli okaże 
się to konieczne do poprawy ich 
egzekwowania w świetle dowodów, które 

(82) Zakres przedmiotowy niniejszej 
dyrektywy opiera się na identyfikacji 
obszarów, w których wprowadzenie 
ochrony sygnalistów wydaje się 
uzasadnione i konieczne na podstawie 
obecnie dostępnych dowodów i rozszerza 
się na podstawie art. 352 TFUE na 
wszystkie inne obszary lub akty Unii.
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mogą się pojawić w przyszłości, lub na 
podstawie oceny sposobu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawka 217
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(84) Cel niniejszej dyrektywy, tj. 
poprawa egzekwowania przepisów 
w określonych obszarach polityki 
i działaniach, w przypadku których 
naruszenia prawa Unii mogą spowodować 
poważne szkody dla interesu publicznego, 
poprzez skuteczną ochronę sygnalistów, 
nie może zostać w wystarczający sposób 
osiągnięty przez państwa członkowskie 
działające samodzielnie lub w sposób 
nieskoordynowany, natomiast może zostać 
lepiej osiągnięty w ramach działania Unii 
zapewniającego minimalne normy 
harmonizacji w zakresie ochrony 
sygnalistów. Ponadto jedynie działania 
podejmowane na szczeblu unijnym mogą 
zapewnić spójność istniejących przepisów 
unijnych w zakresie ochrony sygnalistów 
oraz zagwarantować odpowiednie 
dostosowanie tych przepisów. W związku 
z powyższym Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu.

(84) Cel niniejszej dyrektywy, tj. 
poprawa egzekwowania przepisów Unii 
poprzez skuteczną ochronę sygnalistów, 
nie może zostać w wystarczający sposób 
osiągnięty przez państwa członkowskie 
działające samodzielnie lub w sposób 
nieskoordynowany, natomiast może zostać 
lepiej osiągnięty w ramach działania Unii 
zapewniającego minimalne normy 
harmonizacji w zakresie ochrony 
sygnalistów. Ponadto jedynie działania 
podejmowane na szczeblu unijnym mogą 
zapewnić spójność istniejących przepisów 
unijnych w zakresie ochrony sygnalistów 
oraz zagwarantować odpowiednie 
dostosowanie tych przepisów. W związku 
z powyższym Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu.

Or. it

Poprawka 218
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Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 85 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(85a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przysługującej państwom członkowskim 
możliwości wprowadzenia takich samych 
lub podobnych zasad dotyczących 
naruszeń prawa krajowego, dzięki którym 
zapewnione zostałyby kompleksowe ramy 
ochrony osób zgłaszających przypadki 
łamania prawa.

Or. en

Poprawka 219
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

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 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, które 
poważnie zagrażają lub szkodzą 
interesowi ogólnemu:

Or. fr

Poprawka 220
Virginie Rozière, Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie
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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 poprawy egzekwowania 
indywidualnej ochrony osób zgłaszających 
naruszenia 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:

Or. en

Poprawka 221
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

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 niniejszej dyrektywie 
ustanowiono wspólne minimalne normy 
ochrony osób zgłaszających następujące 
działania niezgodne z prawem lub 
przykłady nadużywania prawa:

Or. en

Poprawka 222
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

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 

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

niezgodne z prawem, przykłady 
nadużywania prawa lub zagrożenia dla 
interesu publicznego, w tym:

Or. en

Poprawka 223
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

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 poprawy egzekwowania 
prawa i polityki Unii w określonych 
obszarach w niniejszej dyrektywie 
ustanowiono wspólne minimalne normy 
ochrony osób zgłaszających następujące 
działania nielegalne lub przykłady 
nadużywania prawa:

Or. fr

Poprawka 224
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

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

Or. it

Poprawka 225
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Axel Voss, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

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 poprawy egzekwowania 
prawa i polityki Unii w określonych 
obszarach w niniejszej dyrektywie 
ustanowiono wspólne minimalne normy 
ochrony osób zgłaszających następujące 
działania niezgodne z prawem:

Or. en

Uzasadnienie

It is important to limit the scope on unlawful activities. "Abuses of law" or "wrongdoings" are 
too vague and would broaden the scope too much (see Art 3). Those wordings are also 
completely overstepping the objective of the Commission proposal to secure the adherence of 
European law. The result of those wordings would be that each doubtful behaviour - although 
legal - could allow the public disclosure of information. The result would be legal uncertainty 
accros the European Union. Based on the ECtHR key decision 28274/08 headnote 5 (21 July 
2011), the AM 2, 3, 4 and 29 proposed by the rapporteur are also very worrying as they are 
extending the scope and creating a situation, in which the 'public interest' has not be really 
affected anymore. A public interest would be present in almost every case. This situation 
reduces the balance of interest between 'public interest' and the 'interest of the affected 
persons' to absurdity - although the ECtHR strictly demanded to always find this balance in 
its key ruling.

Poprawka 226
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) naruszenia praw podstawowych i 
zasad UE, a także naruszenia objęte 
zakresem stosowania aktów Unii 
określonych w załączniku (część I i II) w
odniesieniu do następujących dziedzin:
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Or. en

Poprawka 227
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 oraz aktów 
zapewniających ich wdrożenie, 
określonych w załączniku (część I i II), w
odniesieniu do następujących dziedzin:

Or. fr

Poprawka 228
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 określonych w
załączniku (część I i II) w tym między 
innymi należące do następujących 
dziedzin:

Or. en

Poprawka 229
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

stosowania aktów Unii, w tym między 
innymi należące do następujących 
dziedzin:

Or. en

Poprawka 230
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt -i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) zatrudnienie

Or. en

Poprawka 231
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) handel

Or. en

Poprawka 232
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(ii) usługi finansowe, zapobieganie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, korupcja i przestępczość 
zorganizowana;
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Or. en

Poprawka 233
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 
przestępstwom przeciwko dzikiej 
przyrodzie;

Or. en

Poprawka 234
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) zdrowie publiczne; (viii) zdrowie publiczne lub 
bezpieczeństwo publiczne;

Or. en

Poprawka 235
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xa) zatrudnienie i warunki pracy;

Or. en

Poprawka 236
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xa) prawa pracownicze;

Or. en

Poprawka 237
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xb) oszustwa podatkowe, unikanie 
opodatkowania i optymalizacja 
podatkowa;

Or. en

Poprawka 238
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xc) naruszenia praw człowieka lub 
praw zapisanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej;
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Or. en

Poprawka 239
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xd) prawo spółek;

Or. en

Poprawka 240
Evelyn Regner, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zatrudnienie, prawa socjalne, 
indywidualne i zbiorowe prawa 
pracowników, a także prawa ich 
przedstawicieli;

Or. en

Poprawka 241
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, zwłaszcza 
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;
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Or. en

Poprawka 242
Axel Voss, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) 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.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona sygnalistów powinna być ograniczona do wyraźnych naruszeń obowiązującego 
prawa podatkowego.

Poprawka 243
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) naruszenia dotyczące rynku 
wewnętrznego, o których mowa w art. 26 
ust. 2 TFUE, zwłaszcza 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.
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Or. en

Poprawka 244
Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wszystkie pozostałe obszary, w 
których dochodzi do naruszenia interesu 
publicznego lub prawa Unii;

Or. it

Poprawka 245
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wszelkie inne naruszenia 
szkodzące interesowi ogólnemu 
chronionemu prawem Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 246
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w sektorowych aktach Unii 
wymienionych w części 2 załącznika 
ustanowiono przepisy szczegółowe 
dotyczące zgłaszania naruszeń, przepisy te 
mają zastosowanie. Przepisy niniejszej 

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

dyrektywy mają zastosowanie do 
wszystkich kwestii związanych z ochroną 
osób zgłaszających, których nie 
uregulowano w tych sektorowych aktach 
Unii. Niniejszy ustęp ma zastosowanie 
wyłącznie w przypadkach, gdy poziom 
ochrony przewidziany w aktach 
sektorowych jest wyższy niż poziom 
ochrony gwarantowany na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 247
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
ochrony przyznanej z tytułu tajemnicy 
dotyczącej obronności kraju, tajemnicy 
lekarskiej i tajemnicy adwokackiej.

Or. fr

Poprawka 248
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających
pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na 
temat naruszeń w kontekście związanym 
z pracą, w tym co najmniej następujących 
osób:

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających, które 
działają bezinteresownie, osobiście 
zdobyły dane informacje oraz pracują
w sektorze prywatnym lub publicznym i
które uzyskały informacje na temat 
naruszeń w kontekście związanym z pracą, 
w tym co najmniej następujących osób:
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Or. fr

Poprawka 249
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na 
temat naruszeń w kontekście związanym z 
pracą, w tym co najmniej następujących 
osób:

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
działających w dobrej wierze i 
bezinteresownie, pracujących w sektorze 
prywatnym lub publicznym, które uzyskały 
informacje na temat naruszeń w kontekście 
związanym z pracą, w tym co najmniej 
następujących osób:

Or. ro

Poprawka 250
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na 
temat naruszeń w kontekście związanym z
pracą, w tym co najmniej następujących 
osób:

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających i 
pośredniczących w tym pracujących 
w sektorze prywatnym lub publicznym, 
które uzyskały informacje na temat 
naruszeń w kontekście związanym z pracą, 
w tym co najmniej następujących osób:

Or. ro

Poprawka 251
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na 
temat naruszeń w kontekście związanym 
z pracą, w tym co najmniej następujących 
osób:

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
działających w dobrej wierze w sektorze 
prywatnym lub publicznym, które uzyskały 
informacje na temat naruszeń w kontekście 
związanym z pracą, w tym co najmniej 
następujących osób:

Or. fr

Poprawka 252
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na 
temat naruszeń w kontekście związanym 
z pracą, w tym co najmniej następujących 
osób:

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na 
temat naruszeń, w tym co najmniej 
następujących osób:

Or. en

Poprawka 253
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających 
pracujących w sektorze prywatnym lub 
publicznym, które uzyskały informacje na 
temat naruszeń w kontekście związanym 

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających i 
ułatwiających zgłaszanie w sektorze 
prywatnym lub publicznym, które uzyskały 
informacje na temat naruszeń, w tym co 
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z pracą, w tym co najmniej następujących 
osób:

najmniej następujących osób:

Or. en

Poprawka 254
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób posiadających status 
pracownika w rozumieniu art. 45 TFUE;

a) osób posiadających status 
pracownika lub byłego pracownika w
rozumieniu art. 45 TFUE, w tym osób 
posiadających status urzędników służby 
cywilnej;

Or. en

Poprawka 255
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób posiadających status 
pracownika w rozumieniu art. 45 TFUE;

a) osób posiadających status 
pracownika lub byłego pracownika w
rozumieniu art. 45 TFUE, bez względu na 
to, czy otrzymują wynagrodzenie;

Or. en

Poprawka 256
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób posiadających status 
pracownika w rozumieniu art. 45 TFUE;

a) osób posiadających status 
pracownika w rozumieniu krajowego 
prawa pracy i krajowej praktyki luz 
zgodnie z art. 45 TFUE;

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie powinno się uwzględnić fakt, że pojęcie „pracownik” jest kwestią krajową.

Poprawka 257
Helga Stevens

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osób posiadających status 
pracownika w rozumieniu art. 45 TFUE;

a) osób posiadających status 
pracownika;

Or. en

Poprawka 258
Pavel Svoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów 
nieotrzymujących wynagrodzenia;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 259
Axel Voss, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów 
nieotrzymujących wynagrodzenia;

c) wolontariuszy i stażystów 
nieotrzymujących wynagrodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Cel rozporządzenia ich nie obejmuje, ponieważ normalnie nie są to pracodawcy, którzy 
obawiają się odwetu.

Poprawka 260
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów 
nieotrzymujących wynagrodzenia;

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów otrzymujących 
wynagrodzenie i nieotrzymujących 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 261
Virginie Rozière

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów 
nieotrzymujących wynagrodzenia;

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów otrzymujących 
wynagrodzenie lub nieotrzymujących 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 262
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów 
nieotrzymujących wynagrodzenia;

c) udziałowców lub akcjonariuszy 
oraz osób będących członkami organu 
zarządzającego przedsiębiorstwa, w tym 
członków niewykonawczych, a także 
wolontariuszy i stażystów otrzymujących 
wynagrodzenie lub nieotrzymujących 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 263
Pavel Svoboda

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.

skresla się

Or. en
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Poprawka 264
Axel Voss, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze

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.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Narusza zasadę uprzedniego zgłaszania w przedsiębiorstwie, ponieważ pracownicy ci nie są 
związani przepisami wewnętrznymi, co wiąże się z ryzykiem nadużyć. Na przykład inne 
przedsiębiorstwa mogłyby to wykorzystać do zniszczenia renomy konkurenta.

Poprawka 265
Pascal Durand

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, usługodawców i
dostawców.

Or. en

Poprawka 266
Pavel Svoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 267
Axel Voss, Markus Pieper, Angelika Niebler, Markus Ferber, Sven Schulze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie zakresu stosowania na osoby ubiegające się o pracę, a nawet byłych 
pracowników (zaproponowane przez sprawozdawcę) ogromnie zwiększyłoby 
prawdopodobieństwo nadużyć.

Poprawka 268
Răzvan Popa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 2. Niniejsza dyrektywa ma również 
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zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy, a także 
do osób zgłaszających, których stosunek 
pracy został rozwiązany.

Or. ro

Poprawka 269
Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy, lub do 
osób zgłaszających, których stosunek 
pracy został rozwiązany.

Or. it

Uzasadnienie

Osoby zgłaszające mogłyby być narażone na odwet, o charakterze ekonomicznym lub innym, 
również po ustaniu ich stosunku pracy.

Poprawka 270
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 2. Niniejsza dyrektywa ma również 
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zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy, a także 
do osób zgłaszających, których stosunek 
pracy został rozwiązany.

Or. fr

Poprawka 271
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy, a także 
do osób, których stosunek pracy ustał.

Or. en

Poprawka 272
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających
działających w dobrej wierze i 
bezinteresownie, których stosunek pracy 
zostanie dopiero nawiązany – wówczas, 
gdy informacje dotyczące naruszenia 
uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub 
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innych negocjacji poprzedzających 
zawarcie umowy.

Or. ro

Poprawka 273
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy ustał lub zostanie 
dopiero nawiązany – wówczas, gdy 
informacje dotyczące naruszenia uzyskano 
w trakcie procesu rekrutacji lub innych 
negocjacji poprzedzających zawarcie 
umowy.

Or. en

Poprawka 274
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy zostanie dopiero 
nawiązany – wówczas, gdy informacje 
dotyczące naruszenia uzyskano w trakcie 
procesu rekrutacji lub innych negocjacji 
poprzedzających zawarcie umowy.

2. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób zgłaszających, 
których stosunek pracy ustał lub zostanie 
dopiero nawiązany – wówczas, gdy 
informacje dotyczące naruszenia uzyskano 
w trakcie procesu rekrutacji lub innych 
negocjacji poprzedzających zawarcie 
umowy.

Or. en
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Poprawka 275
Pascal Durand

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie naruszając przepisów art. 22a, 
22b i 22c rozporządzenia nr 31 (EWG), 11 
(EWEA), niniejsza dyrektywa ma także 
zastosowanie do urzędników i innych 
pracowników Unii Europejskiej i 
Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej, którzy zgłaszają informacje 
dotyczące naruszeń, o których mowa w 
art. 1.

Or. en

Poprawka 276
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

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.

Or. en

Poprawka 277
Axel Voss, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze, Geoffroy 
Didier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
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jednak naruszać poufności wymiany 
informacji między prawnikiem a klientem 
i poufności wymiany innych rodzajów 
informacji objętych tajemnicą zawodową 
przewidzianej w prawie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż jest to ostatnie zdanie motywu 69, należy je powtórzyć w art. 2, aby upewnić się, że 
obowiązek zachowania poufności (np. prawnik -> klient) jest brany pod uwagę.

Poprawka 278
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

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

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.

Or. en

Poprawka 279
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do osób ułatwiających 
zgłaszanie nieprawidłowości, takich jak 
dziennikarze lub pośrednicy między osobą 
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zgłaszającą a osobą podającą informację 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 280
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do wszystkich osób 
zgłaszających przypadki łamania prawa 
Unii posiadających dowody na łamanie 
prawa w sektorze prywatnym lub 
publicznym.

Or. en

Poprawka 281
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a

Dziennikarze i osoby ułatwiające 
zgłaszanie nieprawidłowości

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
osób ułatwiających zgłaszanie 
nieprawidłowości i dziennikarzy 
śledczych.

Or. en

Poprawka 282
Daniel Buda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne z 
prawem lub nadużycia prawa związane z 
aktami Unii i obszarami objętymi 
zakresem, o którym mowa w art. 1 i w 
załączniku;

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne z 
prawem lub nadużycia prawa, które mogą 
stanowić poważną szkodę dla interesu 
ogólnego, związane z aktami Unii i 
obszarami objętymi zakresem, o którym 
mowa w art. 1 i w załączniku;

Or. ro

Poprawka 283
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne 
z prawem lub nadużycia prawa związane 
z aktami Unii i obszarami objętymi 
zakresem, o którym mowa w art. 1 
i w załączniku;

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub bardzo prawdopodobne działania 
niezgodne z prawem lub nadużycia prawa 
związane z aktami Unii i obszarami 
objętymi zakresem, o którym mowa 
w art. 1 i w załączniku;

Or. fr

Poprawka 284
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne 
z prawem lub nadużycia prawa związane 
z aktami Unii i obszarami objętymi
zakresem, o którym mowa w art. 1

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne z
prawem, zaniechania lub nadużycia prawa 
związane z aktami Unii, zwłaszcza w 
obszarach objętych zakresem, o którym 
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i w załączniku; mowa w art. 1;

Or. en

Poprawka 285
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne 
z prawem lub nadużycia prawa związane 
z aktami Unii i obszarami objętymi 
zakresem, o którym mowa w art. 1 
i w załączniku;

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania nielegalne lub 
nadużycia prawa związane z aktami Unii 
i obszarami objętymi zakresem, o którym 
mowa w art. 1 i w załączniku;

Or. fr

Poprawka 286
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne 
z prawem lub nadużycia prawa związane 
z aktami Unii i obszarami objętymi 
zakresem, o którym mowa w art. 1 
i w załączniku;

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne z
prawem, nadużycia prawa lub działania 
szkodliwe dla interesu publicznego lub 
interesu ogólnego Unii;

Or. en

Poprawka 287
Pavel Svoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne z 
prawem lub nadużycia prawa związane z 
aktami Unii i obszarami objętymi 
zakresem, o którym mowa w art. 1 i w 
załączniku;

1) naruszenia” oznaczają faktyczne 
działania niezgodne z prawem lub 
nadużycia prawa związane z aktami Unii i 
obszarami objętymi zakresem, o którym 
mowa w art. 1 i w załączniku;

Or. en

Poprawka 288
Axel Voss, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze, Geoffroy 
Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub potencjalne działania niezgodne 
z prawem lub nadużycia prawa związane 
z aktami Unii i obszarami objętymi 
zakresem, o którym mowa w art. 1 
i w załączniku;

1) „naruszenia” oznaczają faktyczne 
lub prawdopodobne działania niezgodne 
z prawem związane z aktami Unii 
i obszarami objętymi zakresem, o którym 
mowa w art. 1 i w załączniku;

Or. en

Uzasadnienie

It is important to limit the scope on actual or likely (=Art 3 (5)) unlawful activities and not 
extend it to all "wrongdoings". Otherwise, each doubtful behaviour - although legal - could 
allow the public disclosure of information. The result would be legal uncertainty accros the 
European Union. Based on the ECtHR key decision 28274/08 headnote 5 (21 July 2011), I 
also see AM 2, 3, 4 and 29 proposed by the rapporteur as very worrying as they extend the 
scope and create a situation, in which the 'public interest' has not be really affected anymore. 
A public interest would be present in almost every case. This reduce the balance of interest 
between 'public interest' and the 'interest of the affected persons' to absurdity - although the 
ECtHR strictly demanded this balance in its key ruling.

Poprawka 289
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „działania niezgodne z prawem”
oznaczają działania lub zaniechania 
sprzeczne z prawem Unii;

2) „działania nielegalne” oznaczają 
działania lub zaniechania sprzeczne 
z prawem Unii;

Or. fr

Poprawka 290
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „działania niezgodne z prawem” 
oznaczają działania lub zaniechania 
sprzeczne z prawem Unii;

2) „działania niezgodne z prawem” 
oznaczają działania lub zaniechania 
sprzeczne z prawem;

Or. en

Poprawka 291
Axel Voss, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Sven Schulze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uwagi w odniesieniu do art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy.

Poprawka 292
Pascal Durand, Julia Reda, Max Andersson, Heidi Hautala

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne z
przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów lub stanowią zagrożenie lub 
potencjalne zagrożenie dla interesu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 293
Jean-Marie Cavada, Jens Rohde, António Marinho e Pinto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów i stanowią poważne zagrożenie 
dla interesu publicznego;

Or. en
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Poprawka 294
Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, poważne 
zagrożenie lub naruszenie interesu 
ogólnego, które nie wydają się nielegalne
w sensie formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

Or. fr

Poprawka 295
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

3) „nadużycie prawa” oznacza 
nadużywanie swoich praw przez każdą 
osobę, która spośród szeregu sposobów 
wykonania przysługującego jej prawa 
świadomie wybiera sposób najbardziej 
szkodliwy dla innych, sprzeczny
z przedmiotem lub celem obowiązującego 
prawa;

Or. fr

Poprawka 296
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania objęte zakresem 
stosowania prawa Unii, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne 
z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

3) „nadużycie prawa” oznacza 
działania lub zaniechania, które nie wydają 
się niezgodne z prawem w sensie 
formalnym, lecz są sprzeczne z
przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów;

Or. en

Poprawka 297
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „informacje na temat naruszeń” 
oznaczają dowody potwierdzające 
faktyczne naruszenia, jak również
uzasadnione podejrzenia co do 
potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono;

4) „informacje na temat naruszeń” 
oznaczają informacje o faktycznych 
naruszeniach, jak również podejrzenia co 
do potencjalnych naruszeń, których jeszcze 
nie popełniono;

Or. en

Poprawka 298
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

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;
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Or. en

Poprawka 299
Geoffroy Didier

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, 
w dobrej wierze, 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;

Or. fr

Poprawka 300
Pascal Durand

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 w przypadku 
poważnego, bezpośredniego zagrożenia
lub ryzyka wystąpienia nieodwracalnych 
szkód dla życia ludzkiego, środowiska lub 
zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 301
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „ujawnienie” oznacza podanie do 
wiadomości publicznej informacji na temat 
naruszeń uzyskanych w kontekście 
związanym z pracą;

8) „ujawnienie” oznacza podanie do 
wiadomości publicznej informacji na temat 
naruszeń uzyskanych między innymi w
kontekście związanym z pracą;

Or. en

Poprawka 302
Geoffroy Didier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „ujawnienie” oznacza podanie do 
wiadomości publicznej informacji na temat 
naruszeń uzyskanych w kontekście 
związanym z pracą;

8) „ujawnienie publiczne” oznacza 
podanie do wiadomości publicznej 
informacji na temat naruszeń uzyskanych 
w kontekście związanym z pracą;

Or. fr

Poprawka 303
Pascal Durand

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „ujawnienie” oznacza podanie do 
wiadomości publicznej informacji na temat 
naruszeń uzyskanych w kontekście 
związanym z pracą;

8) „ujawnienie” oznacza podanie do 
wiadomości publicznej informacji na temat 
naruszeń;

Or. en
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