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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου 
της Ένωσης
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0218),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 16, 33, 43, 50, το άρθρο 53 
παράγραφος 1 και τα άρθρα 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 και το 
άρθρο 325 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και το άρθρο 31 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C8-0159/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του 
Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία 
υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της 
επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της …1, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
...2, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων καθώς και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων και (A8-0000/2018),

                                               
1 ΕΕ C ...
2 ΕΕ C ...
3 ΕΕ C ...
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1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα πρόσωπα που εργάζονται 
σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε 
επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι 
συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν 
απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις 
καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά 
στην αποκάλυψη και την πρόληψη 
παραβάσεων του δικαίου και στη 
διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας. 
Ωστόσο, συχνά ο φόβος αντιποίνων 
αποθαρρύνει τους δυνητικούς μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος από την αναφορά 
των ανησυχιών ή των υπονοιών τους.

(1) Τα πρόσωπα που εργάζονται 
σ’ έναν οργανισμό ή που έρχονται σε 
επαφή μ’ αυτόν στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους είναι 
συχνά τα πρώτα που ανακαλύπτουν 
απειλές ή βλάβη για το δημόσιο συμφέρον 
που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. Με τις 
καταγγελίες τους συμβάλλουν καθοριστικά 
στην αποκάλυψη και την πρόληψη βλάβης 
του δημοσίου συμφέροντος και
παραβάσεων του δικαίου, καθώς και στη 
διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και 
της ελευθερίας έκφρασης και 
πληροφόρησης. Ωστόσο, συχνά ο φόβος 
αντιποίνων αποθαρρύνει τους δυνητικούς 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος από την 
αναφορά των ανησυχιών ή των υπονοιών 
τους.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σε ορισμένους τομείς πολιτικής, οι 
παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου μπορεί 
να θίγουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, 
υπό την έννοια ότι εγκυμονούν 

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

κινδύνους για την κοινωνική ευημερία. 
Εφόσον διαπιστώνονται αδυναμίες 
επιβολής του νόμου στους εν λόγω τομείς, 
και εφόσον οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση να αποκαλύπτουν παραβάσεις, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος έναντι αντιποίνων 
και να θεσπιστούν αποτελεσματικοί 
δίαυλοι αναφοράς, ώστε να ενισχυθεί η 
επιβολή του νόμου.

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

__________________ __________________

40 COM (2018) 10 final. 40 COM (2018)0010.

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

41 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 
28.6.2013, σ. 66).

Or. fr
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

__________________ __________________

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

45 Οδηγία (EE) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, 
σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 
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(ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η Ένωση βασίζεται σε μια 
κοινότητα αξιών και αρχών. Εγγυάται τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως 
ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής: «Χάρτης»). Δεδομένου ότι 
πρόκειται για τα δικαιώματα και τις 
αρχές που αποτελούν το θεμέλιο της 
Ένωσης, η προστασία τους είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας και τα πρόσωπα 
που αποκαλύπτουν παραβιάσεις των εν 
λόγω δικαιωμάτων θα πρέπει να 
απολαύουν της προστασίας που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προστασία θα πρέπει, κατ’ αρχάς, 
να παρέχεται στα άτομα που έχουν την 
ιδιότητα του «εργαζομένου», κατά την 
έννοια του άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης52, δηλαδή πρόσωπα 
τα οποία, κατά τη διάρκεια ορισμένου 
χρόνου, παρέχουν σε άλλο πρόσωπο και 
υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες για τις 

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

οποίες λαμβάνουν αμοιβή. Οι δημόσιοι 
λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι, 
περιλαμβανομένων των θεσμικών και των 
συνταγματικών οργάνων και του στρατού 
θα πρέπει, συνεπώς, να απολαύουν της 
προστασίας που παρέχει η παρούσα 
οδηγία. Προστασία θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται σε εργαζομένους με μη τυπικές 
σχέσεις εργασίας, περιλαμβανομένων των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης και 
των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, 
καθώς και των προσώπων με σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης, καθώς 
πρόκειται για μορφές σχέσεων στις οποίες 
είναι δύσκολο να εφαρμοστεί η τυπική 
προστασία έναντι άδικης αντιμετώπισης.

__________________ __________________

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

52 Απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης 
Ιουλίου 1986, Lawrie-Blum/Land Baden-
Württemberg, C-66/85, 
ECLI:EU:C:1986:284· απόφαση του 
Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, C-
428/09, ECLI:EU:C:2010:612· απόφαση 
του Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2015, 
υπόθεση Balkaya, C-229/14, 
ECLI:EU:C:2015:455· απόφαση του 
Δικαστηρίου της 4ης Δεκεμβρίου 2014, 
FNV Kunsten Informatie en Media, C-
413/13, ECLI:EU:C:2014:2411· απόφαση 
του Δικαστηρίου της 17ης Νοεμβρίου 
2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-
216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η προστασία θα πρέπει επίσης να 
επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες 

(27) Η προστασία θα πρέπει επίσης να 
επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες 
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φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, 
παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
«εργαζόμενοι» κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την αποκάλυψη παραβάσεων του 
νόμου και μπορεί να καταστούν 
οικονομικά ευάλωτα στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους. Για 
παράδειγμα, στους τομείς της ασφάλειας 
των προϊόντων, οι προμηθευτές βρίσκονται 
πολύ εγγύτερα στην πηγή δυνητικά 
αθέμιτων και παράνομων πρακτικών 
κατασκευής, εισαγωγής και διανομής μη 
ασφαλών προϊόντων· στον τομέα της 
εκτέλεσης ενωσιακών κονδυλίων, οι 
σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση για 
να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις 
που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι 
εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που 
παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι 
υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, είναι 
κατά κανόνα θύματα αντιποίνων με τη 
μορφή πρόωρης λύσης ή ακύρωσης 
σύμβασης υπηρεσιών, διπλώματος ή 
άδειας εργασίας, επιχειρηματικής ζημίας, 
απώλειας εισοδήματος, καταναγκασμού, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε 
μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχείρησης ή 
προσβολής της φήμης τους. Κίνδυνο 
αντιποίνων μπορεί να διατρέχουν επίσης οι 
μέτοχοι και τα πρόσωπα σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί 
να υποστούν οικονομικά αντίποινα ή 
αντίποινα με τη μορφή εκφοβισμού ή 
παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα ή 
προσβολής της φήμης τους. Προστασία θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται σε υποψηφίους 
για θέση απασχόλησης ή για την παροχή 
υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, οι οποίοι 
απέκτησαν πληροφορίες για παραβάσεις 
του νόμου κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης, και μπορεί να υποστούν 
αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή 

φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, 
παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
«εργαζόμενοι» κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την αποκάλυψη παραβάσεων του 
νόμου και μπορεί να καταστούν 
οικονομικά ευάλωτα στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους. Για 
παράδειγμα, στους τομείς της ασφάλειας 
των προϊόντων, οι προμηθευτές βρίσκονται 
πολύ εγγύτερα στην πηγή δυνητικά 
αθέμιτων και παράνομων πρακτικών 
κατασκευής, εισαγωγής και διανομής μη 
ασφαλών προϊόντων· στον τομέα της 
εκτέλεσης ενωσιακών κονδυλίων, οι 
σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση για 
να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις 
που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι 
εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που 
παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι 
υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, είναι 
κατά κανόνα θύματα αντιποίνων που 
μπορούν, για παράδειγμα, να λάβουν τη 
μορφή πρόωρης λύσης ή ακύρωσης 
σύμβασης υπηρεσιών, διπλώματος ή 
άδειας εργασίας, επιχειρηματικής ζημίας, 
απώλειας εισοδήματος, καταναγκασμού, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε
μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχείρησης ή 
προσβολής της φήμης τους. Κίνδυνο 
αντιποίνων μπορεί να διατρέχουν επίσης οι 
μέτοχοι και τα πρόσωπα σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί 
να υποστούν οικονομικά αντίποινα ή 
αντίποινα με τη μορφή εκφοβισμού ή 
παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα ή 
προσβολής της φήμης τους. Προστασία θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται σε υποψηφίους 
για θέση απασχόλησης ή για την παροχή 
υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, οι οποίοι 
απέκτησαν πληροφορίες για παραβάσεις 
του νόμου κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης, και μπορεί να υποστούν 
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αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων ή 
ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ 
επιχειρήσεων.

αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή 
αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων ή 
ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Οι υπάλληλοι και το λοιπό 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως ορίζονται από τον κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό της Ένωσης, που 
καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του 
Συμβουλίου1α, ενδέχεται να λάβουν, στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 
καταγγελίας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Υπ’ αυτή την έννοια, ενεργούν 
ως βασικά πρόσωπα για τον εντοπισμό 
παραβάσεων του δημοσίου συμφέροντος, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο ΕΕ, και τη 
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης. Φαίνεται, 
επιπλέον, ότι τα μέλη του προσωπικού 
των θεσμικών οργάνων μπορεί να είναι 
θύματα αντιποίνων και ότι, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να απολαύουν της ίδιας 
προστασίας με τους άλλους εργαζομένους 
που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία.

__________________

1α ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1. 



PE623.965v01-00 14/50 PR\1157702EL.docx

EL

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Υπό το ίδιο πνεύμα, είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί προστασία σε 
όσους βοηθούν τον καταγγέλλοντα στο 
διάβημά του, για παράδειγμα δίνοντάς 
του συμβουλές για την ακολουθητέα 
διαδικασία, τις οδούς καταγγελίας, την 
παρεχόμενη προστασία ή τη διατύπωση 
της καταγγελίας. Τα πρόσωπα αυτά 
ενδέχεται να λάβουν γνώση των 
αποκαλυπτόμενων πληροφοριών και, 
συνεπώς, να αποτελέσουν επίσης θύματα 
αντιποίνων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
απολαύουν της προστασίας που παρέχει η 
παρούσα οδηγία. Οι ερευνητές 
δημοσιογράφοι διαδραματίζουν επίσης 
θεμελιώδη ρόλο ως διαμεσολαβητές, 
ιδίως σε περίπτωση δημόσιας 
αποκάλυψης. Η προστασία τους είναι, 
συνεπώς, επίσης αναγκαία προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο σεβασμού 
της ελευθερίας της έκφρασης.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ο αποτελεσματικός εντοπισμός και 
η πρόληψη σοβαρής ζημίας για το δημόσιο 
συμφέρον προϋποθέτουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται, και οι 
οποίες παρέχουν δικαίωμα προστασίας, δεν 
καλύπτουν μόνο παράνομες 

(29) Ο αποτελεσματικός εντοπισμός και 
η πρόληψη ζημίας για το δημόσιο 
συμφέρον προϋποθέτουν ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται, και οι 
οποίες παρέχουν δικαίωμα προστασίας, δεν 
καλύπτουν μόνο παράνομες 
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δραστηριότητες αλλά και κατάχρηση του 
νόμου, κυρίως πράξεις ή παραλείψεις που 
τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά 
ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό 
του νόμου.

δραστηριότητες αλλά και κατάχρηση του 
νόμου, κυρίως πράξεις ή παραλείψεις που 
τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, αλλά 
ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό 
του νόμου, καθώς και, γενικότερα, κάθε 
επιλήψιμη πράξη που βλάπτει το δημόσιο 
συμφέρον.

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την αποτελεσματική πρόληψη 
των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου 
απαιτείται να παρέχεται προστασία και σε 
πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες 
σχετικά με δυνητικές παραβάσεις, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματωθεί, 
είναι όμως πιθανόν να διαπραχθούν. Για 
τους ίδιους λόγους, είναι αναγκαία επίσης 
η προστασία ατόμων που δεν υποβάλλουν 
θετικά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά 
εγείρουν εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες. 
Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ισχύει η 
παροχή προστασίας για την αναφορά 
πληροφοριών που έχουν ήδη 
δημοσιοποιηθεί ή για μη τεκμηριωμένες 
φήμες και διαδόσεις.

(30) Για την αποτελεσματική πρόληψη 
των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου 
απαιτείται να παρέχεται προστασία και σε
πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες 
σχετικά με δυνητικές παραβάσεις, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματωθεί, 
είναι όμως πιθανόν να διαπραχθούν. Για 
τους ίδιους λόγους, είναι αναγκαία επίσης 
η προστασία ατόμων που δεν υποβάλλουν 
θετικά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά 
εγείρουν εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες. 
Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ισχύει η 
παροχή προστασίας για την αναφορά 
πληροφοριών που έχουν ήδη προδήλως
δημοσιοποιηθεί ή για μη τεκμηριωμένες 
φήμες και διαδόσεις.

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα αντίποινα εκφράζουν τη στενή 
σχέση (αιτίας και αποτελέσματος) που 

(31) Τα αντίποινα εκφράζουν τη στενή 
σχέση (αιτίας και αποτελέσματος) που 
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πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην 
καταγγελία και τη δυσμενή μεταχείριση 
που υφίσταται, άμεσα ή έμμεσα, ο 
καταγγέλλων, ώστε να απολαμβάνει 
νομική προστασία. Η αποτελεσματική 
προστασία των καταγγελλόντων ως μέσο 
ενίσχυσης της επιβολής του ενωσιακού 
δικαίου απαιτεί έναν ευρύ ορισμό των 
αντιποίνων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε 
εργασιακό πλαίσιο η οποία αποβαίνει σε 
βάρος τους.

πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην 
καταγγελία και τη δυσμενή μεταχείριση 
που υφίσταται, άμεσα ή έμμεσα, ο 
καταγγέλλων, ώστε να απολαμβάνει 
νομική προστασία. Η αποτελεσματική 
προστασία των καταγγελλόντων ως μέσο 
ενίσχυσης της επιβολής του ενωσιακού 
δικαίου απαιτεί έναν ευρύ ορισμό των 
αντιποίνων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη σε 
εργασιακό πλαίσιο η οποία αποβαίνει σε 
βάρος τους. Ο ορισμός αυτός δεν μπορεί, 
εκ φύσεως, να συνίσταται σε έναν 
ανοικτό κατάλογο παραδειγμάτων, 
δεδομένου ότι οι μορφές αντιποίνων 
περιορίζονται μόνον από τη φαντασία 
αυτών που τα εφαρμόζουν.

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Το ενωσιακό δίκαιο, σε ορισμένους 
τομείς, όπως η κατάχρηση της αγοράς53, η 
πολιτική αεροπορία54 ή η ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου55 ήδη προβλέπει τη 
δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών 
διαύλων καταγγελίας. Οι υποχρεώσεις 
δημιουργίας τέτοιων διαύλων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
στο μέτρο του δυνατού, να βασίζονται 
στους υφιστάμενους διαύλους που 
προβλέπονται από ειδικές πράξεις της 
Ένωσης.

(35) Το ενωσιακό δίκαιο, σε ορισμένους 
τομείς, όπως η κατάχρηση της αγοράς53, η 
πολιτική αεροπορία54 ή η ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου55 ήδη προβλέπει τη 
δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών 
διαύλων καταγγελίας. Οι υποχρεώσεις 
δημιουργίας τέτοιων διαύλων που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
στο μέτρο του δυνατού, να βασίζονται 
στους υφιστάμενους διαύλους που 
προβλέπονται από ειδικές πράξεις της 
Ένωσης. Ελλείψει τέτοιων διατάξεων, και 
όταν οι κανόνες που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία είναι πιο 
προστατευτικοί, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες.

__________________ __________________

53 Προαναφέρεται. 53 Προαναφέρεται.
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54 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
την αναφορά, ανάλυση και 
παρακολούθηση περιστατικών στην 
πολιτική αεροπορία, ΕΕ L 122, σ. 18.

54 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για 
την αναφορά, ανάλυση και 
παρακολούθηση περιστατικών στην 
πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) 
αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 
(ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18).

55 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

55 Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουνίου 2013, για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2004/35/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 
28.6.2013, σ. 66).

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44α) Έχει αποδειχθεί ότι ο σεβασμός 
στην εμπιστευτικότητα της ταυτότητας 
του προσώπου που προβαίνει σε 
καταγγελία ή σε αποκάλυψη αποτελεί 
ουσιώδες στοιχείο για την αποφυγή των 
μηχανισμών τροχοπέδης και 
αυτολογοκρισίας. Για τον λόγο αυτό, 
σκόπιμο είναι να προβλεφθεί ότι 
παρέκκλιση από αυτό το καθήκον 
εμπιστευτικότητας μπορεί να υπάρξει 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η αποκάλυψη πληροφοριών 
σχετικά με την ταυτότητα του προσώπου 
που προβαίνει σε καταγγελία ή σε 
αποκάλυψη αποτελεί αναγκαία και 
αναλογική υποχρέωση, η οποία 
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επιβάλλεται από το ενωσιακό ή το εθνικό 
δίκαιο στο πλαίσιο ερευνών ή 
επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή 
με στόχο να προστατευθούν οι ελευθερίες 
τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης του 
συγκεκριμένου προσώπου και, σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
κατάλληλων εγγυήσεων που προβλέπουν 
οι συγκεκριμένες νομοθεσίες. Σε 
περίπτωση μη τήρησης του καθήκοντος 
εμπιστευτικότητας όσον αφορά την 
ταυτότητα του προσώπου που προβαίνει 
σε καταγγελία ή σε αποκάλυψη, θα πρέπει 
να προβλέπονται κατάλληλες κυρώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44β) Η ανώνυμη καταγγελία ή 
αποκάλυψη είναι μια διαδικασία εν 
χρήσει, η οποία δεν θα πρέπει να 
απαγορεύεται. Αν και η παρούσα οδηγία 
δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των 
διαδικασιών για αυτό το είδος 
καταγγελίας ή δημόσιας αποκάλυψης, δεν 
θα πρέπει να την αποκλείσει πλήρως από 
το πεδίο εφαρμογής της. Κατά συνέπεια, 
όταν το πρόσωπο που προβαίνει σε 
καταγγελία ή σε αποκάλυψη επιθυμεί να 
διατηρήσει την ανωνυμία του, η 
ταυτότητά του δεν θα πρέπει να 
αποκαλύπτεται, όμως, όταν η ταυτότητα 
του προσώπου αυτού έχει αποκαλυφθεί, 
το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να 
δικαιούται την προστασία που 
προβλέπεται βάσει της παρούσας οδηγίας 
και θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητάς του.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Κατά κανόνα, η απαίτηση της 
χρήσης των διαύλων καταγγελίας σε 
στάδια είναι αναγκαία προκειμένου, 
αφενός, να διασφαλίζεται ότι οι 
πληροφορίες φτάνουν στα άτομα που 
μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη και 
αποτελεσματική αποσόβηση των κινδύνων 
για το δημόσιο συμφέρον και, αφετέρου, 
να προλαμβάνεται αδικαιολόγητη βλάβη 
για τη φήμη και την υπόληψη ως 
αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης. 
Ταυτόχρονα, αναγκαίες είναι ορισμένες 
εξαιρέσεις ως προς την εφαρμογή, ώστε ο 
καταγγέλλων να μπορεί να επιλέγει τον 
καταλληλότερο δίαυλο ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης. 
Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να 
προστατεύεται κάθε δημοσιοποίηση βάσει 
δημοκρατικών αρχών, όπως η διαφάνεια 
και η λογοδοσία, και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης 
και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, 
ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει το συμφέρον 
των εργοδοτών να διαχειρίζονται τις 
επιχειρήσεις τους και να προστατεύουν τα 
συμφέροντά τους να εξισορροπείται από 
την προστασία του δημόσιου συμφέροντος 
από βλάβη, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχουν αναπτυχθεί στη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων57.

(61) Κατά κανόνα, η χρήση των 
διαύλων εσωτερικής καταγγελίας είναι 
αποτελεσματική προκειμένου, αφενός, να 
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες φτάνουν 
στα άτομα που μπορούν να συμβάλουν 
στην έγκαιρη και αποτελεσματική 
αποσόβηση των κινδύνων για το δημόσιο 
συμφέρον. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να 
διασφαλισθεί μια μεγάλη ευελιξία που να 
επιτρέπει στον καταγγέλλοντα να επιλέγει 
τον καταλληλότερο δίαυλο ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης. 
Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο να 
προστατεύεται κάθε δημοσιοποίηση βάσει 
δημοκρατικών αρχών, όπως η διαφάνεια 
και η λογοδοσία, και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία έκφρασης,
η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το 
δικαίωμα στην πληροφόρηση, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει το συμφέρον των 
εργοδοτών να διαχειρίζονται τις 
επιχειρήσεις τους και να προστατεύουν τα 
συμφέροντά τους να εξισορροπείται από 
την προστασία του δημόσιου συμφέροντος 
από βλάβη, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχουν αναπτυχθεί στη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων57.

__________________ __________________

57 Ένα από τα κριτήρια βάσει των οποίων 
καθορίζεται αν τα αντίποινα κατά 
καταγγελλόντων που προβαίνουν σε 
αποκαλύψεις προσβάλλουν την ελευθερίας 
έκφρασης με τρόπο που δεν χρειάζεται σε 

57 Ένα από τα κριτήρια βάσει των οποίων 
καθορίζεται αν τα αντίποινα κατά 
καταγγελλόντων που προβαίνουν σε 
αποκαλύψεις προσβάλλουν την ελευθερίας 
έκφρασης με τρόπο που δεν χρειάζεται σε 
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μια δημοκρατική κοινωνία, είναι κατά 
πόσον τα πρόσωπα που προέβησαν σε 
αποκάλυψη είχαν στη διάθεσή τους 
εναλλακτικούς διαύλους για να 
αποκαλύψουν τα στοιχεία τους· βλέπε, για 
παράδειγμα, την υπόθεση Guja κατά 
Μολδαβίας [GC], αριθ. 14277/04, ΕΔΔΑ 
2008.

μια δημοκρατική κοινωνία, είναι κατά 
πόσον τα πρόσωπα που προέβησαν σε 
αποκάλυψη είχαν στη διάθεσή τους 
εναλλακτικούς διαύλους για να 
αποκαλύψουν τα στοιχεία τους· βλέπε, για 
παράδειγμα, την υπόθεση Guja κατά 
Μολδαβίας [GC], αριθ. 14277/04, ΕΔΔΑ 
2008.

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Σε άλλες περιπτώσεις, δεν 
αναμένεται εύλογα να λειτουργήσουν ορθά 
οι εσωτερικοί δίαυλοι, λόγου χάρη, όταν οι 
καταγγέλλοντες έχουν βάσιμους λόγους να 
πιστεύουν ότι θα υποστούν αντίποινα 
συνδεόμενα με την καταγγελία· ότι η 
εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους δεν 
θα προστατευτεί· ότι ο τελικός υπεύθυνος 
στο εργασιακό πλαίσιο εμπλέκεται στην 
παράβαση· ότι η παράβαση μπορεί να 
συγκαλυφθεί· ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
μπορεί να συγκαλυφθούν ή να 
καταστραφούν· ότι η αποτελεσματικότητα 
των ερευνών των αρμόδιων αρχών μπορεί 
να διακυβευτεί ή ότι απαιτείται επείγουσα 
δράση (για παράδειγμα λόγω άμεσου 
κινδύνου ουσιαστικής και συγκεκριμένης 
απειλής για τη ζωή, την υγεία και την 
ασφάλεια προσώπων ή για το περιβάλλον). 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι 
καταγγέλλοντες εξωτερικά στις αρμόδιες 
αρχές και, ενδεχομένως, σε όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης θα 
προστατεύονται. Επιπλέον, πρέπει να 
παρέχεται προστασία επίσης σε 
περιπτώσεις στις οποίες η ενωσιακή 
νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους 
καταγγέλλοντες να υποβάλουν καταγγελία 
απευθείας στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο απάτης σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Ένωσης, 
πρόληψης και εντοπισμού νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών.

(63) Σε άλλες περιπτώσεις, δεν 
αναμένεται εύλογα να λειτουργήσουν ορθά 
οι εσωτερικοί δίαυλοι, λόγου χάρη, όταν οι 
καταγγέλλοντες έχουν βάσιμους λόγους να 
πιστεύουν ότι θα υποστούν αντίποινα 
συνδεόμενα με την καταγγελία· ότι η 
εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους δεν 
θα προστατευτεί· ότι ο τελικός υπεύθυνος 
στο εργασιακό πλαίσιο εμπλέκεται στην 
παράβαση· ότι η παράβαση μπορεί να 
συγκαλυφθεί· ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
μπορεί να συγκαλυφθούν ή να 
καταστραφούν· ότι η αποτελεσματικότητα 
των ερευνών των αρμόδιων αρχών μπορεί 
να διακυβευτεί, ότι υφίσταται συμφέρον 
του κοινού να ενημερωθεί ή ότι απαιτείται 
επείγουσα δράση (για παράδειγμα λόγω 
άμεσου κινδύνου ουσιαστικής και 
συγκεκριμένης απειλής για τη ζωή, την 
υγεία και την ασφάλεια προσώπων ή για το 
περιβάλλον). Οι καταγγέλλοντες 
εξωτερικά στις αρμόδιες αρχές και, 
ενδεχομένως, σε όργανα και οργανισμούς 
της Ένωσης θα πρέπει, συνεπώς, να
προστατεύονται όταν κρίνουν ότι είναι πιο 
πρόσφορο να καταφύγουν σε εξωτερική 
καταγγελία. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται 
προστασία επίσης σε περιπτώσεις στις 
οποίες η ενωσιακή νομοθεσία δίνει τη 
δυνατότητα στους καταγγέλλοντες να 
υποβάλουν καταγγελία απευθείας στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές ή σε όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα 
στο πλαίσιο απάτης σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, πρόληψης 
και εντοπισμού νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. fr
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Τα πρόσωπα που προβαίνουν 
απευθείας σε δημοσιοποίηση θα πρέπει 
επίσης να δικαιούνται προστασία όταν η 
παράβαση δεν έχει αντιμετωπιστεί (λόγου 
χάρη, όταν δεν αξιολογήθηκε ή δεν 
διερευνήθηκε ορθά ή δεν ελήφθησαν 
μέτρα αποκατάστασης), παρά το γεγονός 
ότι αναφέρθηκε εσωτερικά και/ή 
εξωτερικά με χρήση των διαθέσιμων 
διαύλων σε στάδια· ή όταν οι 
καταγγέλλοντες έχουν έγκυρους λόγους να 
πιστεύουν ότι υπάρχει αθέμιτη σύμπραξη 
μεταξύ του υπαιτίου της παράβασης και 
της αρμόδιας αρχής, ότι υπάρχουν 
εύλογες υπόνοιες ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία ενδέχεται να συγκαλυφθούν ή να 
καταστραφούν ή ότι ενδέχεται να 
διακυβευτεί η αποτελεσματικότητα των 
ερευνών των αρμόδιων αρχών ή σε 
περιπτώσεις άμεσου ή πρόδηλου κινδύνου 
για το δημόσιο συμφέρον, ή όταν υπάρχει 
κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, 
μεταξύ άλλων, βλάβης της σωματικής 
ακεραιότητας.

(64) Τα πρόσωπα που προβαίνουν 
απευθείας σε δημόσια αποκάλυψη, όταν 
κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο, θα 
πρέπει επίσης να δικαιούνται προστασία.

Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 64 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64α) Η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος καθιστά δυνατή 
την πρόληψη και τη διόρθωση πράξεων 
που είναι επιζήμιες για το δημόσιο 
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συμφέρον. Ενώ είναι σημαντικό να 
καθιερωθεί ένα συνεκτικό και ισχυρό 
σύστημα για την καταγγελία παραβάσεων 
βάσει της παρούσας οδηγίας, ο πυρήνας 
του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται 
στη σημασία και τη χρησιμότητα της 
πληροφορίας που τίθενται υπόψη του 
οικείου οργανισμού, των αρμόδιων αρχών 
ή του κοινού. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η 
προστασία που παρέχει η παρούσα 
οδηγία χορηγείται σε κάθε πρόσωπο που 
προβαίνει σε καταγγελία ή σε αποκάλυψη, 
όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία, 
χωρίς να μπορεί να του αντιταχθεί κανένα 
στοιχείο που να δικαιολογεί την άρνηση 
χορήγησης της εν λόγω προστασίας.

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε 
μορφής αντιποίνων, άμεσων ή έμμεσων, εκ 
μέρους του εργοδότη τους ή του 
πελάτη/αποδέκτη των υπηρεσιών τους και 
προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς ή 
ενεργούν για λογαριασμό τους, 
περιλαμβανομένων συνεργατών και 
διευθυντών στον ίδιο οργανισμό ή σε 
άλλους οργανισμούς με τους οποίους 
βρίσκεται σε επαφή ο καταγγέλλων στο 
πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων 
του, όταν συνιστώνται ή γίνονται ανεκτά 
τα αντίποινα από τον καταγγελλόμενο. Θα 
πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι 
αντιποίνων κατά του ίδιου του 
καταγγέλλοντος, αλλά και κατά της 
νομικής οντότητας την οποία εκπροσωπεί, 
όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών, ένταξη 
σε μαύρη λίστα ή μποϋκοτάζ επιχείρησης. 

(65) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να 
προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε 
μορφής αντιποίνων, άμεσων ή έμμεσων, εκ 
μέρους του εργοδότη τους ή του 
πελάτη/αποδέκτη των υπηρεσιών τους και 
προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς ή 
ενεργούν για λογαριασμό τους, 
περιλαμβανομένων συνεργατών και 
διευθυντών στον ίδιο οργανισμό ή σε 
άλλους οργανισμούς με τους οποίους 
βρίσκεται σε επαφή ο καταγγέλλων στο 
πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων 
του, όταν συνιστώνται ή γίνονται ανεκτά 
τα αντίποινα από τον καταγγελλόμενο. Θα 
πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι 
αντιποίνων κατά του ίδιου του 
καταγγέλλοντος, αλλά και κατά της 
νομικής οντότητας την οποία εκπροσωπεί, 
όπως άρνηση παροχής υπηρεσιών, ένταξη 
σε μαύρη λίστα ή μποϋκοτάζ επιχείρησης. 
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Στα έμμεσα αντίποινα περιλαμβάνονται 
επίσης ενέργειες σε βάρος συγγενών του 
καταγγέλλοντος, που επίσης έχουν 
εργασιακή σχέση με τον εργοδότη του ή 
τον πελάτη/αποδέκτη υπηρεσιών του, και 
εκπροσώπων εργαζομένων οι οποίοι 
παρείχαν στήριξη στον καταγγέλλοντα.

Στα έμμεσα αντίποινα περιλαμβάνονται 
επίσης ενέργειες σε βάρος 
διαμεσολαβητών, συγγενών του
καταγγέλλοντος, που επίσης έχουν 
εργασιακή σχέση με τον εργοδότη του ή 
τον πελάτη/αποδέκτη υπηρεσιών του, και 
εκπροσώπων εργαζομένων οι οποίοι 
παρείχαν στήριξη στον καταγγέλλοντα.

Or. fr

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος που δεν είναι βέβαιοι για τον 
τρόπο καταγγελίας ή για το κατά πόσον 
τελικά θα προστατευθούν ενδέχεται να 
αποθαρρυνθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι παρέχονται οι 
σχετικές πληροφορίες με εύχρηστο τρόπο 
και εύκολη πρόσβαση για το ευρύ κοινό. 
Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
εξατομικευμένες, αμερόληπτες και 
εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά, λόγου 
χάρη, με το κατά πόσον οι σχετικές 
πληροφορίες καλύπτονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με 
το ποιοι δίαυλοι καταγγελίας θα είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιηθούν και ποιες 
εναλλακτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες 
σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν 
καλύπτονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες (καθοδήγηση). Η πρόσβαση σε
τέτοιου είδους συμβουλές μπορεί να 
συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι 
καταγγελίες υποβάλλονται μέσω των 
κατάλληλων διαύλων με υπευθυνότητα και 
ότι παραβάσεις και οι αξιόποινες πράξεις 
εντοπίζονται εγκαίρως και, ενδεχομένως, 
αποτρέπονται.

(67) Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος που δεν είναι βέβαιοι για τον 
τρόπο καταγγελίας ή για το κατά πόσον 
τελικά θα προστατευθούν ενδέχεται να 
αποθαρρυνθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι παρέχονται οι 
σχετικές πληροφορίες με κατανοητό και 
προσβάσιμο τρόπο για το ευρύ κοινό. Θα 
πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
εξατομικευμένες, αμερόληπτες και 
εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά, λόγου 
χάρη, με το κατά πόσον οι σχετικές 
πληροφορίες καλύπτονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με 
το ποιοι δίαυλοι καταγγελίας θα είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιηθούν και ποιες 
εναλλακτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες 
σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν 
καλύπτονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες (καθοδήγηση). Η πρόσβαση σε 
τέτοιου είδους συμβουλές μπορεί να 
συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι 
καταγγελίες υποβάλλονται μέσω των 
κατάλληλων διαύλων με υπευθυνότητα και 
ότι παραβάσεις και οι αξιόποινες πράξεις 
εντοπίζονται εγκαίρως και, ενδεχομένως, 
αποτρέπονται.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67α) Στα κράτη μέλη που προβλέπουν 
εκτεταμένη προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, υπάρχει ποικιλία 
μηχανισμών πλαισίωσης και στήριξης 
όσων προβαίνουν σε καταγγελία ή σε 
δημόσια αποκάλυψη. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μια αρμόδια αρχή που 
υπάγεται στη δημόσια διοίκηση μπορεί 
να παρέχει συμβουλές, ενώ σε άλλες 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η 
κοινωνία των πολιτών. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ευελιξία, λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαφορετικά εθνικά πλαίσια, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ότι οι ατομικές 
συμβουλές θα πρέπει να μπορούν να 
παρέχονται από μια ανεξάρτητη αρχή, 
έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων ή έναν 
ειδικευμένο φορέα που ορίζεται από το 
κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτός προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις.

Or. fr

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(70) Είναι πιθανόν τα αντίποινα να 
παρουσιάζονται ως αιτιολογημένα για 
λόγους άλλους από την καταγγελία και δεν 
αποκλείεται να είναι πολύ δύσκολο για 
τους καταγγέλλοντες να αποδείξουν τη 
σύνδεση μεταξύ των δύο, ενώ οι υπαίτιοι 
των αντιποίνων μπορεί να διαθέτουν

(70) Είναι πιθανόν τα αντίποινα να 
παρουσιάζονται ως αιτιολογημένα για 
λόγους άλλους από την καταγγελία και δεν 
αποκλείεται να είναι πολύ δύσκολο για 
τους καταγγέλλοντες να αποδείξουν τη 
σύνδεση μεταξύ των δύο, ενώ οι υπαίτιοι 
των αντιποίνων μπορεί να διαθέτουν 
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μεγαλύτερη εξουσία και πόρους ώστε να 
τεκμηριώσουν τα μέτρα που έλαβαν και το 
σκεπτικό τους. Συνεπώς, εφόσον ο 
καταγγέλλων αποδείξει εκ πρώτης όψεως 
ότι προέβη σε καταγγελία ή αποκάλυψη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και 
υπέστη βλάβη, τότε το βάρος της 
απόδειξης θα πρέπει να μετατοπιστεί στο 
άτομο που ενήργησε κατά τρόπο βλαπτικό, 
το οποίο θα πρέπει να αποδείξει ότι η 
πράξη του ουδεμία σχέση έχει με την 
καταγγελία ή την αποκάλυψη.

μεγαλύτερη εξουσία και πόρους ώστε να 
τεκμηριώσουν τα μέτρα που έλαβαν και το 
σκεπτικό τους. Συνεπώς, εφόσον ο 
καταγγέλλων αποδείξει εκ πρώτης όψεως 
ότι προέβη σε καταγγελία ή αποκάλυψη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και 
υπέστη βλάβη, θα πρέπει να τεκμαίρεται 
ότι η υποστείσα βλάβη απορρέει από 
μέτρα αντιποίνων. Το βάρος της 
απόδειξης θα πρέπει να μετατοπιστεί στο 
άτομο που ενήργησε κατά τρόπο βλαπτικό, 
το οποίο θα πρέπει να αποδείξει ότι η 
πράξη του ουδεμία σχέση έχει με την 
καταγγελία ή την αποκάλυψη.

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75α) Υπό το ίδιο πνεύμα, η πίεση που 
γίνεται αισθητή, οι συνέπειες των 
αντιποίνων ή μιας κατάστασης 
παρενόχλησης, η απώλεια εμπιστοσύνης 
και ο φόβος για το μέλλον μπορούν να 
αποσταθεροποιήσουν σε διαρκή βάση τον 
καταγγέλλοντα, και ιδίως κατά τη 
διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας. 
Αυτή η κατάσταση αστάθειας μπορεί να 
διακυβεύσει τόσο τη δράση του 
καταγγέλλοντος υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος, αλλά πάνω απ’ όλα την 
υγεία του και την κοινωνική του ζωή. 
Τούτο δικαιολογεί την εφαρμογή μέτρων 
ψυχολογικής στήριξης, που έχουν ως 
στόχο να πλαισιώσουν τον καταγγέλλοντα 
στο διάβημά του.

Or. fr
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 78

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(78) Οι κυρώσεις είναι αναγκαίες 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα των κανόνων σχετικά 
με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος. Οι κυρώσεις κατά όσων 
προβαίνουν σε αντίποινα ή σε άλλες 
δυσμενείς ενέργειες σε βάρος 
καταγγελλόντων μπορούν να 
αποθαρρύνουν τέτοιου είδους ενέργειες. 
Είναι απαραίτητο να επιβάλλονται 
κυρώσεις σε βάρος προσώπων που 
υποβάλλουν καταγγελία ή προβαίνουν σε 
αποκάλυψη που αποδεικνύεται ότι είναι 
εν γνώσει τους ψευδείς, ώστε να 
αποτρέπονται περαιτέρω κακόβουλες 
καταγγελίες και να διασφαλίζεται η 
αξιοπιστία του συστήματος. Η 
αναλογικότητα των εν λόγω κυρώσεων θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν λειτουργούν 
αποτρεπτικά για τους δυνητικούς 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

(78) Οι κυρώσεις είναι αναγκαίες 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα των κανόνων σχετικά 
με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος. Οι κυρώσεις κατά όσων 
προβαίνουν σε αντίποινα ή σε άλλες 
δυσμενείς ενέργειες σε βάρος 
καταγγελλόντων μπορούν να 
αποθαρρύνουν τέτοιου είδους ενέργειες.

Or. fr

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(82) Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας βασίζεται στον 
προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η 
θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος φαίνεται 
δικαιολογημένη και απαραίτητη βάσει των 
επί του παρόντος διαθέσιμων αποδεικτικών 
στοιχείων. Το εν λόγω καθ’ ύλην πεδίο 
εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί σε άλλους 

(82) Το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας βασίζεται στον 
προσδιορισμό των τομέων στους οποίους η 
θέσπιση της προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος φαίνεται 
δικαιολογημένη και απαραίτητη βάσει των 
επί του παρόντος διαθέσιμων αποδεικτικών 
στοιχείων. Το εν λόγω καθ’ ύλην πεδίο 
εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί σε άλλους 
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τομείς ή πράξεις της Ένωσης αν αποδειχτεί 
αναγκαίο ως μέσο ενίσχυσης της επιβολής 
των πράξεων βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων που μπορεί να προκύψουν στο 
μέλλον ή βάσει της αξιολόγησης του 
τρόπου με τον οποίο έχει λειτουργήσει η 
παρούσα οδηγία.

τομείς ή πράξεις της Ένωσης αν αποδειχτεί 
αναγκαίο ως μέσο ενίσχυσης της επιβολής 
των πράξεων βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων που η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να συλλέγει και που μπορεί 
να προκύψουν στο μέλλον ή βάσει της 
αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο έχει 
λειτουργήσει η παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι, 
παράλληλα με τη διασφάλιση ενός 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, να ενισχύσει την εφαρμογή 
της νομοθεσίας και των πολιτικών της 
Ένωσης και τη διαφύλαξη του γενικού 
συμφέροντος, με τη θέσπιση κοινών 
ελάχιστων προτύπων για την προστασία 
των προσώπων τα οποία καταγγέλλουν 
τις παράνομες δραστηριότητες ή τις 
καταστρατηγήσεις του δικαίου στους 
τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1.

Or. fr

Τροπολογία 32

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

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

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει 
ελάχιστα κοινά πρότυπα για την προστασία 
των προσώπων που πραγματοποιούν 
καταγγελία ή αποκάλυψη που αφορά:

Or. fr

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τις παραβάσεις που σχετίζονται με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται από 
τον Χάρτη.

Or. fr

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr



PR\1157702EL.docx 31/50 PE623.965v01-00

EL

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό της Ένωσης, όπως ορίζεται 
στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς 
που εφαρμόζεται επί του λοιπού 
προσωπικού της Ένωσης, που 
καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του 
Συμβουλίου1α. 

__________________

1α ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1) «Παραβάσεις»: επιλήψιμες 
πράξεις, πραγματικές ή δυνητικές 
παράνομες δραστηριότητες ή κατάχρηση 
δικαίου που σχετίζονται με ενωσιακές 
πράξεις, καθόσον οι πράξεις αυτές 
συνιστούν το προστατευτικό πλαίσιο του 
γενικού συμφέροντος της Ένωσης, και 
τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 και στο 
παράρτημα·

Or. fr

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στο 
σύνολο του υπό εξέταση νομοθετικού 
κειμένου· η έγκρισή της απαιτεί τεχνικές 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

   

Or. fr

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) «διαμεσολαβητής»: φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που συμβάλλει στην 
καταγγελία, βοηθά ή συνδράμει τον 
καταγγέλλοντα στην υποβολή της.

Or. fr

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

12) «αντίποινα»: οποιαδήποτε 
απειλούμενη ή πραγματική πράξη ή 
παράλειψη η οποία είναι αποτέλεσμα 
εσωτερικής ή εξωτερικής καταγγελίας ή 
δημόσιας αποκάλυψης, συμβαίνει σε 
εργασιακό πλαίσιο και προκαλεί ή 
ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη 
ζημία στον καταγγέλλοντα·
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εμπιστευτική κοινοποίηση 
παραλαβής της καταγγελίας στον 
καταγγέλλοντα εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις επτά ημέρες·
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) το εύλογο χρονικό διάστημα, που 
δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα αρχής 
γενομένης από την κοινοποίηση της 
καταγγελίας, για την παροχή ανάδρασης 
στον καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης της καταγγελίας·

Or. fr

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή 
υπηρεσία που είναι αρμόδιο/-α για την 
παραλαβή των καταγγελιών. Άλλα 
πρόσωπα μπορούν να οριστούν ως 
«πρόσωπα εμπιστοσύνης», στα οποία 
μπορούν να απευθύνονται οι 
καταγγέλλοντες και όσοι σκέφτονται να 
υποβάλουν καταγγελία, με σκοπό να 
ζητήσουν εμπιστευτικές συμβουλές.

3. Το πρόσωπο ή η υπηρεσία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο ή 
υπηρεσία που είναι αρμόδιο/-α για την 
παραλαβή των καταγγελιών. Άλλα 
πρόσωπα μπορούν να οριστούν ως 
«πρόσωπα εμπιστοσύνης», στα οποία 
μπορούν να απευθύνονται οι 
καταγγέλλοντες και όσοι σκέφτονται να 
υποβάλουν καταγγελία, με σκοπό να 
ζητήσουν εμπιστευτικές συμβουλές. Τα 
πρόσωπα αυτά μπορούν, ειδικότερα, να 
είναι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Or. fr
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εμπιστευτική κοινοποίηση 
παραλαβής της καταγγελίας στον 
καταγγέλλοντα εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις επτά ημέρες·

Or. fr

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι καταγγέλλοντες δικαιούνται 
προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
υπό την προϋπόθεση:
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καταγγελίας και ότι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

α) ότι έχουν βάσιμους λόγους να 
θεωρούν ότι οι πληροφορίες που ανέφεραν 
ήταν αληθείς κατά τον χρόνο της 
καταγγελίας·

β) ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας·

γ) ότι έχει πραγματοποιηθεί 
εσωτερική καταγγελία όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 5, ή εξωτερική καταγγελία 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ή 
δημόσια αποκάλυψη.

Or. fr

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αν ο καταγγέλλων τήρησε τους 
όρους της παραγράφου 1 σε ό,τι αφορά 
την πραγματοποίηση της καταγγελίας, 
δεν δύναται να ληφθεί υπόψη κανένα 
στοιχείο σχετικά με τα κίνητρά του για να 
μην του χορηγηθεί το ευεργέτημα της 
προστασίας που προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. fr

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξωτερικά καταγγέλλοντες 
δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας εφόσον ικανοποιείται 

διαγράφεται
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μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι καταγγέλλοντες παραβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε οικεία όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης δικαιούνται την 

3. Οι καταγγέλλοντες παραβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε οικεία όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης δικαιούνται την 
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προστασία που ορίζει η παρούσα οδηγία 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που 
υποβάλλουν καταγγελία εξωτερικά
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2.

προστασία που ορίζει η παρούσα οδηγία 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που 
υποβάλλουν καταγγελία σύμφωνα με την
παράγραφο 1.

Or. fr

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το πρόσωπο που προέβη σε 
ανώνυμη καταγγελία, και του οποίου η 
ταυτότητα αποκαλύπτεται σε 
μεταγενέστερο στάδιο, απολαύει της 
προστασίας που προσφέρει η παρούσα 
οδηγία υπό τους ίδιους όρους με τον 
καταγγέλλοντα του οποίου η ταυτότητα 
ήταν γνωστή ήδη από τότε που έγινε η 
καταγγελία ή η δημόσια αποκάλυψη.

Or. fr

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα προκειμένου να απαγορεύσουν 
αντίποινα οποιασδήποτε μορφής, άμεσα ή 
έμμεσα, κατά των καταγγελλόντων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, 
μεταξύ άλλων, αντίποινα με την ακόλουθη 
μορφή:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) οιαδήποτε σύσταση του 
ενδιαφερομένου προσώπου προς 
υφιστάμενό του τρίτο πρόσωπο, που έχει 
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ως στόχο την εφαρμογή μιας μορφής 
αντιποίνων κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο.

Or. fr

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α

Πλαισίωση του καταγγέλλοντος από 
ανεξάρτητο τρίτο μέρος

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

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

β) την παροχή νομικών συμβουλών σε 
περίπτωση αντιδικίας·

γ) την παροχή ψυχολογικής στήριξης.

2. Η πλαισίωση αυτή μπορεί να 
παρέχεται από ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή, από οργάνωση που εκπροσωπεί 
τους εργαζομένους ή από ειδικευμένο 
φορέα οριζόμενο από το κράτος μέλος 
εφόσον πληροί τα εξής κριτήρια:
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α) έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με τη 
νομοθεσία κράτους μέλους·

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

γ) έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Or. fr

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο δικαστικών 
διαδικασιών σχετικά με βλάβη την οποία 
έχει υποστεί ο καταγγέλλων, και υπό την 
προϋπόθεση ότι παρέχει εύλογους λόγους 
για τους οποίους θεωρεί ότι η βλάβη 
αποτελεί αντίποινα για την καταγγελία ή 
την αποκάλυψη, τότε εναπόκειται στο 
πρόσωπο που προέβη σε αντίποινα να 
αποδείξει ότι η βλάβη δεν ήταν συνέπεια 
της καταγγελίας, αλλά ότι βασίζεται σε 
δεόντως δικαιολογημένους λόγους.

5. Στο πλαίσιο δικαστικών 
διαδικασιών σχετικά με βλάβη την οποία 
έχει υποστεί ο καταγγέλλων, και υπό την 
προϋπόθεση ότι παρέχει εύλογους λόγους 
για τους οποίους θεωρεί ότι η βλάβη 
αποτελεί αντίποινα για την καταγγελία ή 
τη δημόσια αποκάλυψη, τότε τεκμαίρεται
ότι η βλάβη προκλήθηκε σε αντίποινα για 
την καταγγελία ή τη δημόσια αποκάλυψη.

Or. fr

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Πέραν της εξαίρεσης από μέτρα, 
διαδικασίες και μέσα έννομης προστασίας 
που προβλέπονται από την οδηγία (ΕΕ) 
2016/943, στο πλαίσιο δικαστικών 
διαδικασιών, μεταξύ άλλων για 
συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του 
απορρήτου ή για αιτήσεις αποζημίωσης 
βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή του 
συλλογικού εργατικού δικαίου, οι 
καταγγέλλοντες έχουν το δικαίωμα να 
επικαλεστούν ότι έχουν προβεί σε 
καταγγελία ή αποκάλυψη σύμφωνα με την 
οδηγία, ώστε να ζητήσουν την απόρριψη 
της αγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει και να 
λάβει κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη.

Or. fr

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α

Υποχρέωση τήρησης της 
εμπιστευτικότητας ως προς την 
ταυτότητα του καταγγέλλοντος

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

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

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

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, το πρόσωπο που έχει 
οριστεί να παραλάβει την καταγγελία 
ενημερώνει τον καταγγέλλοντα πριν 
αποκαλύψει την ταυτότητά του.

5. Οι δίαυλοι εσωτερικών και εξωτερικών 
καταγγελιών σχεδιάζονται κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα 
της ταυτότητας του καταγγέλλοντος και 
να εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Or. fr

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις οι οποίες 

διαγράφεται
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εφαρμόζονται σε άτομα που 
πραγματοποιούν κακόβουλες ή 
καταχρηστικές καταγγελίες ή 
αποκαλύψεις, περιλαμβανομένων μέτρων 
για την αποζημίωση προσώπων που 
έχουν υποστεί βλάβη από κακόβουλες ή 
καταχρηστικές καταγγελίες ή 
αποκαλύψεις.

Or. fr

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να εισάγουν ή να 
διατηρούν διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για τα δικαιώματα των 
καταγγελλόντων σε σχέση με εκείνες που 
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 16 και του
άρθρου 17 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη δύνανται να εισάγουν ή να 
διατηρούν διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για τα δικαιώματα των 
καταγγελλόντων σε σχέση με εκείνες που 
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 16.

Or. fr

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες 
αναφορικά με την ενσωμάτωση και την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Βάσει 
των παρεχόμενων πληροφοριών, η 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 2023, 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες 
αναφορικά με την ενσωμάτωση και την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Βάσει 
των παρεχόμενων πληροφοριών, η 
Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 2023, 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή 
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περιέχει επίσης μια πρώτη αξιολόγηση 
της σκοπιμότητας επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 
άλλους τομείς ή πράξεις της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 
2027, με βάση την έκθεσή της, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, και τα στατιστικά στοιχεία των κρατών 
μελών, που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αξιολογώντας τον αντίκτυπο της εθνικής 
νομοθεσίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας. Η έκθεση αξιολογεί τον τρόπο με 
τον οποίο έχει λειτουργήσει η παρούσα 
οδηγία και εξετάζει την ανάγκη για 
επιπρόσθετα μέτρα, περιλαμβανομένων, 
ενδεχομένως, τροποποιήσεων με σκοπό 
την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε περαιτέρω τομείς ή 
ενωσιακές πράξεις.

3. Η Επιτροπή, έως τις 15 Μαΐου 
2025, με βάση την έκθεσή της, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 
1, και τα στατιστικά στοιχεία των κρατών 
μελών, που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
αξιολογώντας τον αντίκτυπο της εθνικής 
νομοθεσίας μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας. Η έκθεση αξιολογεί τον τρόπο με 
τον οποίο έχει λειτουργήσει η παρούσα 
οδηγία και εξετάζει την ανάγκη για 
επιπρόσθετα μέτρα, περιλαμβανομένων, 
ενδεχομένως, τροποποιήσεων με σκοπό 
την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε περαιτέρω τομείς ή 
ενωσιακές πράξεις.

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: ένα σημαντικό εργαλείο για την 
υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος

Ο προβληματισμός σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει 
γνωρίσει σημαντικές εξελίξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη. Με βάση πολλές 
μελέτες και διαπιστώσεις από την κτηθείσα πείρα, είναι εδραιωμένη πλέον η πεποίθηση ότι οι 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην πρόληψη και τη 
διόρθωση πράξεων που είναι επιζήμιες για το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, οι δυνατότητες 
της ηθικής καταγγελίας κάθε άλλο παρά έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο, καθώς πολλοί 
άνθρωποι που διαπιστώνουν την ύπαρξη ζημίας για το δημόσιο συμφέρον στο εργασιακό 
πλαίσιο εξακολουθούν να μην την καταγγέλλουν κατά τρόπο συστηματικό. Οι λόγοι για αυτό 
είναι πολλαπλοί και κυμαίνονται από την έλλειψη επίγνωσης των δυνατοτήτων καταγγελίας 
έως τον φόβο αντιποίνων σε περίπτωση αποκάλυψης. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές 
συνέπειες για την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς ένα ευρύ φάσμα πράξεων επιζήμιων για 
το δημόσιο συμφέρον, είτε πρόκειται για ζητήματα περιβάλλοντος, καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής ή της διαφθοράς, είτε για ζητήματα δημόσιας υγείας, εξακολουθούν να 
λαμβάνουν χώρα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών.

Στα κράτη μέλη, οι εξελίξεις στη νομοθεσία περί προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος ήλθαν συχνά ως αποτέλεσμα μεγάλων καταστροφών ή σκανδάλων. Εντούτοις, 
οι συστάσεις που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2014 αποτέλεσαν σημαντικό 
βήμα για τη δημιουργία μιας σειράς προτύπων, τα οποία τα κράτη μέλη καλούνται να 
μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. 

Η υπό εξέταση πρόταση εμπνέεται εν μέρει από τα εν λόγω πρότυπα, καθώς και από τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά την 
ελευθερία της έκφρασης. Η εισηγήτρια επικροτεί πλήρως την επιλογή της Επιτροπής να 
εγγράψει την πρόταση οδηγίας της στο πλαίσιο αυτών των συστάσεων, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 
Οκτωβρίου 2017. 

Πεδίο εφαρμογής: διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης πράξης

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η επιλογή ενός ευρέος και οριζόντιου πεδίου εφαρμογής είναι 
θετική, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να καλυφθούν πολλοί τομείς, από την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, έως και την πυρηνική ασφάλεια. Ένα πρόσωπο 
θα θεωρείται μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, όταν καταγγέλλει ή αποκαλύπτει παράβαση 
πράξεως της Ένωσης που αφορά αυτούς τους τομείς, όπως ορίζονται στο παράρτημα της 
πρότασης. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τις πράξεις οι οποίες δεν συνιστούν 
παράβαση κατά την έννοια της οδηγίας. Για παράδειγμα, η εισηγήτρια προτείνει να 
καλύπτεται κάθε αξιόποινη πράξη που αφορά αυτούς τους τομείς. Με τον τρόπο αυτό, η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι η προστασία του γενικού συμφέροντος, η οποία βρίσκεται στο 
επίκεντρο της παρούσας πρότασης, θα λαμβάνεται καλύτερα υπόψη.

Στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια κοινότητα αξιών και αρχών που 
εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα 
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εντός του πεδίου εφαρμογής του κειμένου. 

Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λάβουν γνώση, 
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, πληροφοριών που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο καταγγελίας βάσει της παρούσας πρότασης οδηγίας και 
κινδυνεύουν να υποστούν αντίποινα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τους παρέχεται η ίδια 
προστασία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η 
προστασία αυτών οι οποίοι βοηθούν τον καταγγέλλοντα στο διάβημά του, μεταξύ άλλων 
όταν πρόκειται για ερευνητές δημοσιογράφους. 

Δίαυλοι καταγγελίας: ενεργώντας προς το συμφέρον του μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, ο σχεδιασμός των διαύλων καταγγελίας, όπως αυτοί 
προβλέπονται στο υπό εξέταση κείμενο, παρέχει επαρκή εχέγγυα ανθεκτικότητας και 
ανεξαρτησίας. Ωστόσο, οι δίαυλοι αυτοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν, με την πρόβλεψη μιας 
κοινοποίησης παραλαβής της καταγγελίας. Επιπλέον, οι προθεσμίες επεξεργασίας που 
προτείνει η Επιτροπή φαίνεται να είναι υπερβολικά μεγάλες και θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν βλαπτικά για την πραγματοποιούμενη καταγγελία, γι’ αυτό και η εισηγήτρια 
προτείνει τη μείωσή τους. Επίσης, θεωρεί ότι οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό των εσωτερικών διαύλων και να μπορούν να παρέχουν 
συμβουλές και πλαισίωση στα πρόσωπα που το επιθυμούν. Πράγματι, οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων έχουν άμεση επιτόπια παρουσία και είναι περισσότερο σε θέση να πλαισιώσουν 
έναν δυνητικό μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στο διάβημά του, να τον ενημερώσουν για 
τους διαύλους εσωτερικής καταγγελίας, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να τους δοθεί αυτός ο ρόλος στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Επιπλέον, έχει πρωταρχική σημασία να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας 
όσον αφορά την ταυτότητα του προσώπου που προβαίνει σε καταγγελία. Πράγματι, τα 
πρόσωπα που διαπιστώνουν παρατυπίες συχνά είναι επιρρεπή σε μηχανισμούς τροχοπέδης 
και αυτολογοκρισίας που βασίζονται στον φόβο αποκάλυψης της ταυτότητάς τους. Έχει 
αποδειχθεί ότι η τήρηση αυτού του κριτηρίου βελτιώνει τον αριθμό των καταγγελιών που 
παραλαμβάνονται. Θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθούν οι διατάξεις του υπό εξέταση 
κειμένου όσον αφορά το ζήτημα αυτό, με την πρόβλεψη μιας αυστηρής αρχής της 
εμπιστευτικότητας, από την οποία να μην υπάρχει παρέκκλιση παρά μόνο σε εξαιρετικές και 
αυστηρά προσδιορισμένες περιπτώσεις.

Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και του δικαιώματος ενημέρωσης

Το υπό εξέταση κείμενο βασίζεται σε μια σχετικά αυστηρή ιεράρχηση στη χρήση των 
διαύλων καταγγελίας, με κάποιες εξαιρέσεις. Κατά γενικό κανόνα, ένας δυνητικός μάρτυρας 
δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να επικοινωνεί αρχικά με τον εργοδότη του, να αναμείνει 
τον χειρισμό της καταγγελίας του που μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες, στη συνέχεια, σε 
περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, να παραπέμψει το θέμα σε εξωτερική αρχή και 
ενδεχομένως να περιμένει έως και 6 επιπλέον μήνες. Αυτό όχι μόνο μπορεί να διακυβεύσει σε 
μεγάλο βαθμό την ίδια την καταγγελία, αλλά κυρίως κινδυνεύει να αναγκάσει τον μάρτυρα 
δημοσίου συμφέροντος να έλθει άμεσα σε δυσχερή θέση έναντι του εργοδότη του. Επίσης, η 
προσέγγιση αυτή επιβαρύνει τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος με το βάρος της απόδειξης 
ότι ο ίδιος έχει επιλέξει τον καταλληλότερο δίαυλο σε περίπτωση παράκαμψης της 
ακολουθίας που προβλέπεται στο κείμενο. Στο πλαίσιο μιας ήδη μη ισορροπημένης σχέσης 
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ισχύος, αυτό κινδυνεύει να προκαλέσει ζημία στον καταγγέλλοντα. Τέλος, η προσέγγιση αυτή 
δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών σε περίπτωση βλάβης 
του δημοσίου συμφέροντος. Για τους λόγους αυτούς, η εισηγήτρια προτείνει την επιστροφή 
στην παρούσα ιεράρχηση των διαύλων με την εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας, προκειμένου 
να αφήνεται η επιλογή του καταλληλότερου διαύλου στον καταγγέλλοντα. 

Αν και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το υπό εξέταση κείμενο παρέχει προστασία σε 
εκείνους οι οποίοι έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η καταγγελλόμενη πληροφορία 
ήταν αληθής κατά τη στιγμή της καταγγελίας, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η διάταξη αυτή θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω, προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα 
άρνησης προστασίας για λόγους που σχετίζονται με τις προθέσεις του μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος. Πράγματι, ο κύριος στόχος του κειμένου θα πρέπει να είναι η συνάφεια της 
πληροφορίας που αποκαλύπτεται με το γενικό συμφέρον, πριν εξεταστούν  οι λόγοι της 
αποκάλυψής της.

Διασφάλιση αποτελεσματικής και πλήρους προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος

Η πρόταση οδηγίας περιλαμβάνει μια γενική απαγόρευση των αντιποίνων, τα οποία 
περιγράφεται σε κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
εξαντλητικός, καθώς μόνο η φαντασία θέτει τα όρια των χρησιμοποιούμενων αντιποίνων. Ως 
εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι πρόκειται απλώς για παραδείγματα.

Όσον αφορά την παρεχόμενη προστασία, η εισηγήτρια θα ήθελε να τονίσει τη σημασία αυτής 
της προστασίας. Η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης είναι ένα από τα μέτρα αυτά, και η 
διατύπωση της πρότασης οδηγίας έχει ενισχυθεί, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι 
δυνατότητες αυτής της διάταξης.

Περιπτώσεις ανώνυμων καταγγελιών έχουν ήδη υπάρξει και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. 
Συνεπώς, η εισηγήτρια επιθυμεί να προβλεφθεί μία διάταξη που να επιτρέπει σε ένα πρόσωπο 
του οποίου η ταυτότητα αποκαλύπτεται, ενώ επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, να 
καλύπτεται από το συγκεκριμένο κείμενο.

Υπάρχει εντός και μεταξύ ορισμένων κρατών μελών ποικιλία πλαισιωτικών και 
υποστηρικτικών ρυθμίσεων για όσους προβαίνουν σε καταγγελία ή σε δημόσια αποκάλυψη. 
Επί παραδείγματι, εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά με τους μηχανισμούς ηθικής 
καταγγελίας μπορούν να δίδουν δημόσιες αρχές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα συστήματα αυτά είναι απαραίτητα 
για τη στήριξη των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στο διάβημά τους και, ως εκ τούτου, 
προτείνει να προβλεφθεί στην οδηγία η θέση σε εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στα διάφορα 
κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες. Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να 
προβλεφθεί ψυχολογική υποστήριξη, πέραν της νομικής και οικονομικής στήριξης που 
παρέχεται στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. 

Κατοχύρωση επαρκούς ασφάλειας δικαίου για τη διασφάλιση της ελευθερίας του λόγου

Ορισμένα στοιχεία της παρούσας πρότασης θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν όσους 
επιθυμούν να προβούν σε καταγγελία. Τούτο ισχύει, ειδικότερα, για το στοιχείο του βαθμού 
σοβαρότητας, τον οποίο είναι δύσκολο να αξιολογήσει ένα άτομο μόνο του και ο οποίος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος για την αμφισβήτηση της καταγγελίας. Επομένως, θα 
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πρέπει να διασφαλίζεται προστασία ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της πληροφορίας που 
αποκαλύπτεται, αρκεί αυτή να αφορά πράξεις επιζήμιες για το γενικό συμφέρον.

Στο ίδιο πνεύμα, η πρόταση οδηγίας προτείνει να προβλέπονται κυρώσεις, ώστε να 
αποθαρρύνονται οι κακόβουλες και καταχρηστικές καταγγελίες. Η συγκεκριμένη διάταξη 
κρίνεται περιττή με τις διατάξεις που υπάρχουν ήδη στο εθνικό δίκαιο και οι οποίες τιμωρούν 
τις περιπτώσεις δυσφήμησης ή προσβολής της υπόληψης. Με την πρόβλεψη πρόσθετων 
κυρώσεων, το υπό εξέταση κείμενο ενδέχεται να έχει αποτρεπτικό ή αποθαρρυντικό 
αποτέλεσμα, ακόμη και αν πρόκειται για νόμιμες καταγγελίες. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια 
προτείνει να διαγραφεί αυτό το τμήμα του κειμένου. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το υπό εξέταση κείμενο είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά εγείρει 
σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, 
θεωρεί ότι θα πρέπει να υποβληθεί σύντομα σε αξιολόγηση και αναθεώρηση, αν κριθεί 
αναγκαίο, έτσι ώστε να βελτιωθεί ο οριζόντιος χαρακτήρας του και να γίνει πιο κατανοητό 
για τους πολίτες.
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