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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių 
apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0218),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 16, 33, 
43, 50 straipsnius, 53 straipsnio 1 dalį, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 ir 
325 straipsnio 4 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 
straipsnį, pagal kuriuos Komisiją pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0159/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo 
ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į … Audito Rūmų nuomonę1,  

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę3,  

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto, 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Kultūros ir švietimo 
komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Konstitucinių reikalų 
komiteto nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C …
2 OL C …
3 OL C …
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) organizacijai dirbantys asmenys 
arba asmenys, kurie su ja turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, 
dažnai pirmieji sužino apie šiomis 
aplinkybėmis viešajam interesui kylančias 
grėsmes ar daromą žalą. Pateikdami 
informaciją apie pažeidimus jie atlieka 
labai svarbų vaidmenį atskleidžiant teisės 
pažeidimus ir užkertant jiems kelią, taip pat 
apsaugant visuomenės gerovę. Tačiau 
potencialius pranešėjus nuo pranešimo apie 
jiems susirūpinimą keliančius dalykus ar 
įtarimus dažnai atgraso atsakomųjų 
veiksmų baimė;

(1) organizacijai dirbantys asmenys 
arba asmenys, kurie su ja turi ryšių 
vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, 
dažnai pirmieji sužino apie šiomis 
aplinkybėmis viešajam interesui kylančias 
grėsmes ar daromą žalą. Pateikdami 
informaciją apie pažeidimus jie atlieka 
labai svarbų vaidmenį atskleidžiant žalą 
viešajam interesui ir teisės pažeidimus ir 
užkertant jiems kelią, taip pat apsaugant 
visuomenės gerovę ir žodžio ir 
informacijos laisvę. Tačiau potencialius 
pranešėjus nuo pranešimo apie jiems 
susirūpinimą keliančius dalykus ar įtarimus 
dažnai atgraso atsakomųjų veiksmų baimė;

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) tam tikrose politikos srityse dėl 
Sąjungos teisės pažeidimų gali būti daroma 
didelė žala viešajam interesui, nes kyla 
didelė rizika visuomenės gerovei. Jeigu 
tose srityse nustatomi vykdymo 
užtikrinimo trūkumai, o pranešėjai turi 
išskirtinę galimybę atskleisti pažeidimus, 
vykdymo užtikrinimą būtina gerinti 
užtikrinant veiksmingą pranešėjų apsaugą 
nuo atsakomųjų veiksmų ir sukuriant 
veiksmingus pranešimų teikimo kanalus;

(3) tam tikrose politikos srityse dėl 
Sąjungos teisės pažeidimų gali būti daroma 
žalos viešajam interesui, nes kyla didelė 
rizika visuomenės gerovei. Jeigu tose 
srityse nustatomi vykdymo užtikrinimo 
trūkumai, o pranešėjai turi išskirtinę 
galimybę atskleisti pažeidimus, vykdymo 
užtikrinimą būtina gerinti užtikrinant 
veiksmingą pranešėjų apsaugą nuo 
atsakomųjų veiksmų ir sukuriant 
veiksmingus pranešimų teikimo kanalus;

Or. fr
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) todėl bendri minimalūs standartai, 
kuriais užtikrinama veiksminga pranešėjų 
apsauga, turėtų būti taikomi tuose teisės 
aktuose ir politikos srityse, kuriuose i) yra 
poreikis stiprinti vykdymo užtikrinimą; ii) 
mažas pranešėjų aktyvumas yra pagrindinis 
veiksnys, darantis poveikį vykdymo 
užtikrinimui, ir iii) Sąjungos teisės 
pažeidimai daro didelę žalą viešajam 
interesui;

(5) todėl bendri minimalūs standartai, 
kuriais užtikrinama veiksminga pranešėjų 
apsauga, turėtų būti taikomi tuose teisės 
aktuose ir politikos srityse, kuriuose i) yra 
poreikis stiprinti vykdymo užtikrinimą; ii) 
mažas pranešėjų aktyvumas yra pagrindinis 
veiksnys, darantis poveikį vykdymo 
užtikrinimui, ir iii) Sąjungos teisės 
pažeidimai daro žalos viešajam interesui;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) įrodymų rinkimas, nusikaltimų 
aplinkai ir neteisėtos veiklos, kuria 
pažeidžiama aplinkos apsauga, nustatymas 
ir nagrinėjimas tebėra iššūkis, kurį reikia 
aktyviau spręsti, kaip pripažinta 2018 m. 
sausio 18 d. Komisijos komunikate „ES 
aplinkosaugos reikalavimų laikymosi ir 
aplinkos valdymo gerinimo veiksmai“40. 
Nors pranešėjų apsaugos taisyklės dabar 
yra nustatytos tik vienoje sektorinėje 
priemonėje, susijusioje su aplinkos 
apsauga41, manoma, kad tokią apsaugą 
būtina nustatyti siekiant užtikrinti 
veiksmingą Sąjungos aplinkos apsaugos 
acquis vykdymą, nes jo pažeidimai gali 
padaryti didelę žalą viešajam interesui ir 
turėti šalutinį poveikį kitose valstybėse. Tai 
taip pat svarbu tais atvejais, kai nesaugūs 
produktai gali padaryti žalos aplinkai;

(10) įrodymų rinkimas, nusikaltimų 
aplinkai ir neteisėtos veiklos, kuria 
pažeidžiama aplinkos apsauga, nustatymas 
ir nagrinėjimas tebėra iššūkis, kurį reikia 
aktyviau spręsti, kaip pripažinta 2018 m. 
sausio 18 d. Komisijos komunikate „ES 
aplinkosaugos reikalavimų laikymosi ir 
aplinkos valdymo gerinimo veiksmai“40. 
Nors pranešėjų apsaugos taisyklės dabar 
yra nustatytos tik vienoje sektorinėje 
priemonėje, susijusioje su aplinkos 
apsauga41, manoma, kad tokią apsaugą 
būtina nustatyti siekiant užtikrinti 
veiksmingą Sąjungos aplinkos apsaugos 
acquis vykdymą, nes jo pažeidimai gali 
padaryti žalos viešajam interesui ir turėti 
šalutinį poveikį kitose valstybėse. Tai taip 
pat svarbu tais atvejais, kai nesaugūs 
produktai gali padaryti žalos aplinkai;
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__________________ __________________

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

41 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos (OL L 178, p. 66).

41 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/35/EB (OL L 178, 2013 6 
28, p. 66).

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) privatumo ir asmens duomenų 
apsauga yra kita sritis, kurioje pranešėjai 
turi išskirtinę galimybę atskleisti 
informaciją apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, dėl kurių gali būti daroma 
didelė žala viešajam interesui. Panašios 
nuostatos taikomos Direktyvos dėl tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo45, kuria 
nustatoma pranešimų apie incidentus 
(įskaitant incidentus, nesusijusius su 
asmens duomenimis) ir saugumo 
reikalavimus, taikomus esmines paslaugas 
įvairiuose sektoriuose (pvz., energijos, 
sveikatos, transporto, bankų ir pan.) 
teikiantiems subjektams ir pagrindinių 
skaitmeninių paslaugų teikėjams (pvz., 
debesijos kompiuterijos paslaugos) teikimo 
tvarka, pažeidimams. Šioje srityje 
pranešėjų teikiami pranešimai yra ypač 
vertingi užkertant kelią saugumo 
incidentams, kurie gali daryti poveikį 
pagrindinei ekonominei ir socialinei veiklai 
ir plačiai naudojamoms skaitmeninėms 
paslaugoms. Tai padeda užtikrinti 
nenutrūkstamą paslaugų, kurios turi esminę 
reikšmę vidaus rinkos veikimui ir 
visuomenės gerovei, teikimą;

(14) privatumo ir asmens duomenų 
apsauga yra kita sritis, kurioje pranešėjai 
turi išskirtinę galimybę atskleisti 
informaciją apie Sąjungos teisės 
pažeidimus, dėl kurių gali būti daroma 
žalos viešajam interesui. Panašios
nuostatos taikomos Direktyvos dėl tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo45, kuria 
nustatoma pranešimų apie incidentus 
(įskaitant incidentus, nesusijusius su 
asmens duomenimis) ir saugumo 
reikalavimus, taikomus esmines paslaugas 
įvairiuose sektoriuose (pvz., energijos, 
sveikatos, transporto, bankų ir pan.) 
teikiantiems subjektams ir pagrindinių 
skaitmeninių paslaugų teikėjams (pvz., 
debesijos kompiuterijos paslaugos) teikimo 
tvarka, pažeidimams. Šioje srityje 
pranešėjų teikiami pranešimai yra ypač 
vertingi užkertant kelią saugumo 
incidentams, kurie gali daryti poveikį 
pagrindinei ekonominei ir socialinei veiklai 
ir plačiai naudojamoms skaitmeninėms 
paslaugoms. Tai padeda užtikrinti 
nenutrūkstamą paslaugų, kurios turi esminę 
reikšmę vidaus rinkos veikimui ir 
visuomenės gerovei, teikimą;
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__________________ __________________

45 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti.

45 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl 
priemonių aukštam bendram tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti (OL L 194, 
2016 7 19, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Sąjunga grindžiama bendromis 
vertybėmis ir principais. Ji užtikrina, kad 
būtų paisoma žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių, įtvirtintų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
(toliau – Chartija). Kadangi šiomis 
teisėmis ir principais yra grindžiama 
Sąjunga, jų apsauga yra labai svarbi, o 
asmenims, atskleidžiantiems apie šių 
teisių pažeidimus, turėtų būti teikiama 
šioje direktyvoje numatyta apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) apsauga pirmiausia turėtų būti 
taikoma asmenims, turintiems darbuotojo 
statusą, kaip jis suprantamas pagal SESV 
45 straipsnį ir kaip jį išaiškino Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas52, t. y. 
asmenys, kurie tam tikrą laikotarpį kito 
asmens naudai ir jo vadovaujami vykdo 

(26) apsauga pirmiausia turėtų būti 
taikoma asmenims, turintiems darbuotojo 
statusą, kaip jis suprantamas pagal SESV 
45 straipsnį ir kaip jį išaiškino Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas52, t. y. 
asmenys, kurie tam tikrą laikotarpį kito 
asmens naudai ir jo vadovaujami vykdo 
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veiklą, už kurią gauna atlyginimą. Todėl 
apsauga taip pat turėtų būti suteikiama 
nestandartinių darbo santykių saistomiems 
darbuotojams, įskaitant ne visą darbo dieną 
dirbančius darbuotojus, pagal terminuotą 
darbo sutartį dirbančius darbuotojus ar 
asmenis, sudariusius darbo sutartį ar 
turinčius darbo santykių su laikinojo 
įdarbinimo įmonėmis, – tai tokių rūšių 
santykiai, kuriems dažnai sudėtinga taikyti 
standartinę apsaugą nuo nesąžiningo 
elgesio;

veiklą, už kurią gauna atlyginimą. Todėl 
valstybės tarnautojams ir pareigūnams, 
įskaitant institucinių ir konstitucinių 
organų ir kariuomenės tarnautojus ir 
pareigūnus, turėtų būti teikiama 
visapusiška šioje direktyvoje numatyta 
apsauga. Apsauga taip pat turėtų būti 
suteikiama nestandartinių darbo santykių 
saistomiems darbuotojams, įskaitant ne 
visą darbo dieną dirbančius darbuotojus, 
pagal terminuotą darbo sutartį dirbančius 
darbuotojus ar asmenis, sudariusius darbo 
sutartį ar turinčius darbo santykių su 
laikinojo įdarbinimo įmonėmis, – tai tokių 
rūšių santykiai, kuriems dažnai sudėtinga 
taikyti standartinę apsaugą nuo nesąžiningo 
elgesio;

__________________ __________________

52 1986 m. liepos 3 d. Sprendimas Lawrie-
Blum, 66/85; 2010 m. spalio 14 d. 
Sprendimas Union Syndicale Solidaires 
Isère, C-428/09; 2015 m. liepos 9 d. 
Sprendimas Balkaya, C-229/14; 2014 m. 
gruodžio 4 d. Sprendimas FNV Kunsten, 
C-413/13 ir 2016 m. lapkričio 17 d. 
Sprendimas Ruhrlandklinik, C-216/15.

52 1986 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo 
sprendimas Lawrie-Blum / Land Baden-
Württemberg, C-188/85, 
ECLI:EU:C:1986:284; 2010 m. spalio 14
d. Teisingumo Teismo sprendimas Union 
syndicale Solidaires Isère, C-428/09, 
ECLI:EU:C:2010:612; 2015 m. liepos 9 d.
Teisingumo Teismo sprendimas Balkaya, 
C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; 2014 m. 
gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo 
sprendimas FNV Kunsten Informatie en 
Media, C-413/13, ECLI:ES:C:2014:2411;
2016 m. lapkričio 17 d. Teisingumo 
Teismo sprendimas Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik, C-216/15, 
ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) apsauga taip pat turėtų būti išplėsta 
kitų kategorijų fiziniams ar juridiniams 

(27) apsauga taip pat turėtų būti išplėsta 
kitų kategorijų fiziniams ar juridiniams 
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asmenims, kurie, nors ir nėra darbuotojai 
pagal SESV 45 straipsnį, gali atlikti labai 
svarbų vaidmenį atskleidžiant teisės 
pažeidimus ir, vykdydami su savo darbu 
susijusią veiklą, gali atsidurti ekonomiškai 
pažeidžiamoje padėtyje. Pavyzdžiui, 
tokiose srityse kaip produktų sauga, 
tiekėjai yra daug arčiau galimos 
nesąžiningos ir neteisėtos nesaugių 
produktų gamybos, importo ar platinimo 
praktikos; įgyvendinant Sąjungos fondų 
paramą, paslaugas teikiantys konsultantai 
turi išskirtinę galimybę atkreipti dėmesį į 
pažeidimus, kuriuos jie mato. Tokių 
kategorijų asmenys, įskaitant savarankiškai 
dirbančius asmenis, kurie teikia paslaugas, 
laisvai samdomus asmenis, rangovus,
subrangovus ir tiekėjus, paprastai sulaukia 
atsakomųjų veiksmų, kurie pasireiškia
paslaugų teikimo sutarties, licencijos ar 
leidimo galiojimo nutraukimu prieš 
terminą ar atšaukimu, verslo ar pajamų 
praradimu, prievarta, grasinimais ar 
priekabiavimu, įtraukimu į juoduosius 
sąrašus ir (arba) verslo boikotu ar žala jų 
reputacijai. Akcininkai ir valdymo 
organuose dalyvaujantys asmenys taip pat 
gali sulaukti atsakomųjų veiksmų, pvz., 
finansinio pobūdžio arba grasinimų ar 
priekabiavimo, įtraukimo į juoduosius 
sąrašus arba žalos jų reputacijai forma. 
Apsauga taip pat turėtų būti suteikiama į 
darbo vietą kandidatuojantiems asmenims 
arba asmenims, kurie kandidatuoja 
norėdami teikti paslaugas organizacijoms ir 
kurie įdarbinimo proceso metu arba kitų 
ikisutartinių derybų metu sužino apie teisės 
pažeidimus ir gali sulaukti atsakomųjų 
veiksmų neigiamų atsiliepimo apie 
darbuotoją arba įtraukimo į juoduosius 
sąrašus ir (arba) verslo boikoto forma;

asmenims, kurie, nors ir nėra darbuotojai 
pagal SESV 45 straipsnį, gali atlikti labai 
svarbų vaidmenį atskleidžiant teisės 
pažeidimus ir, vykdydami su savo darbu 
susijusią veiklą, gali atsidurti ekonomiškai 
pažeidžiamoje padėtyje. Pavyzdžiui, 
tokiose srityse kaip produktų sauga, 
tiekėjai yra daug arčiau galimos 
nesąžiningos ir neteisėtos nesaugių 
produktų gamybos, importo ar platinimo 
praktikos; įgyvendinant Sąjungos fondų 
paramą, paslaugas teikiantys konsultantai 
turi išskirtinę galimybę atkreipti dėmesį į 
pažeidimus, kuriuos jie mato. Tokių 
kategorijų asmenys, įskaitant savarankiškai 
dirbančius asmenis, kurie teikia paslaugas, 
laisvai samdomus asmenis, rangovus, 
subrangovus ir tiekėjus, paprastai sulaukia 
atsakomųjų veiksmų, kurie gali pasireikšti,
pvz., paslaugų teikimo sutarties, licencijos 
ar leidimo galiojimo nutraukimu prieš 
terminą ar atšaukimu, verslo ar pajamų 
praradimu, prievarta, grasinimais ar 
priekabiavimu, įtraukimu į juoduosius 
sąrašus ir (arba) verslo boikotu ar žala jų 
reputacijai. Akcininkai ir valdymo 
organuose dalyvaujantys asmenys taip pat 
gali sulaukti atsakomųjų veiksmų, pvz., 
finansinio pobūdžio arba grasinimų ar 
priekabiavimo, įtraukimo į juoduosius 
sąrašus arba žalos jų reputacijai forma. 
Apsauga taip pat turėtų būti suteikiama į 
darbo vietą kandidatuojantiems asmenims 
arba asmenims, kurie kandidatuoja 
norėdami teikti paslaugas organizacijoms ir 
kurie įdarbinimo proceso metu arba kitų 
ikisutartinių derybų metu sužino apie teisės 
pažeidimus ir gali sulaukti atsakomųjų 
veiksmų neigiamų atsiliepimo apie 
darbuotoją arba įtraukimo į juoduosius 
sąrašus ir (arba) verslo boikoto forma;

Or. fr
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Europos Sąjungos pareigūnams ir 
kitiems tarnautojams, apibrėžtiems 
Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos 
nuostatuose ir kitų Europos Sąjungos 
tarnautojų įdarbinimo sąlygose, 
nustatytuose Tarybos reglamente (EEB, 
Euratomas, EAPB) Nr. 259/681a, savo 
darbe gali tekti sužinoti informaciją, apie 
kurią gali būti pranešama pagal šią 
direktyvą.  Jie yra pagrindiniai asmenys, 
padedantys nustatyti, kad daroma žala 
viešajam interesui, įskaitant ES lygmeniu, 
ir užtikrinti, kad teisės aktai, ypač 
reglamentuojantys Sąjungos finansinių 
interesų apsaugą, būtų taikomi tinkamai. 
Be to, akivaizdu, kad institucijų 
darbuotojai gali nukentėti nuo 
atsakomųjų veiksmų ir todėl jiems turėtų 
būti suteikta tokia pati apsauga, kokia 
pagal šią direktyvą suteikiama kitiems 
darbuotojams;

__________________

1a OL L 56, 1968 3 4, p. 1. 

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) taip pat svarbu suteikti apsaugą 
tiems asmenims, kurie padeda 
informatoriui pateikti pranešimą, 
pavyzdžiui, pataria, kaip elgtis, kokie 
pranešimų teikimo kanalai, kokia 
apsauga suteikiama arba kaip 
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suformuluoti informaciją. Šiems 
asmenims gali tekti susipažinti su 
atskleista informacija, taigi jie gali 
sulaukti atsakomųjų veiksmų. Todėl jiems 
turėtų būti suteikta šioje direktyvoje 
numatyta apsauga. Tiriamosios 
žurnalistikos atstovai taip pat atlieka 
esminį vaidmenį kaip tarpininkai, ypač 
tuo atveju, kai informacija atskleidžiama 
viešai. Todėl būtina apsaugoti ir juos, kad 
būtų kuo labiau užtikrinta žodžio laisvė;

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) norint veiksmingai nustatyti didelę 
žalą viešajam interesui ir užkirsti jai kelią, 
reikia, kad pranešama informacija, 
atitinkanti apsaugos teikimo sąlygas, būtų 
susijusi ne tik su neteisėta veikla, bet ir su 
piktnaudžiavimu teise, t. y. veiksmais arba 
neveikimu, kurie formaliai neatrodo 
neteisėti, tačiau kenkia teisės dalykui arba 
tikslui;

(29) norint veiksmingai nustatyti žalą 
viešajam interesui ir užkirsti jai kelią, 
reikia, kad pranešama informacija, 
atitinkanti apsaugos teikimo sąlygas, būtų 
susijusi ne tik su neteisėta veikla, bet ir su 
piktnaudžiavimu teise, t. y. veiksmais arba 
neveikimu, kurie formaliai neatrodo 
neteisėti, tačiau kenkia teisės dalykui arba 
tikslui, ir, kalbant bendriau, su pažeidimu, 
kuriuo daroma žala viešajam interesui;

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) norint užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos teisės pažeidimų prevenciją, 
reikia, kad apsauga taip pat būtų 
suteikiama asmenims, kurie teikia 

(30) norint užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos teisės pažeidimų prevenciją, 
reikia, kad apsauga taip pat būtų 
suteikiama asmenims, kurie teikia 
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informaciją apie potencialius pažeidimus, 
kurie dar nepadaryti, tačiau tikėtina, kad 
bus padaryti. Dėl tų pačių priežasčių 
apsaugą taip pat galima pagrįstai suteikti 
asmenims, kurie nepateikia tiesioginių 
įrodymų, tačiau iškelia pagrįstą 
susirūpinimą ar įtarimą. Tačiau apsauga 
neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai 
pranešama informacija, kuri jau yra 
prieinama viešojoje erdvėje, arba kai tai 
yra nepagrįsti gandai ir nuogirdos;

informaciją apie potencialius pažeidimus, 
kurie dar nepadaryti, tačiau tikėtina, kad 
bus padaryti. Dėl tų pačių priežasčių 
apsaugą taip pat galima pagrįstai suteikti 
asmenims, kurie nepateikia tiesioginių 
įrodymų, tačiau iškelia pagrįstą 
susirūpinimą ar įtarimą. Tačiau apsauga 
neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai 
pranešama informacija, kuri jau yra 
akivaizdžiai prieinama viešojoje erdvėje, 
arba kai tai yra nepagrįsti gandai ir 
nuogirdos;

Or. fr

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) atsakomieji veiksmai reiškia glaudų 
(priežasties ir pasekmės) ryšį, kuris turi 
būti tarp pranešimo ir pranešimo teikėjo 
tiesiogiai ar netiesiogiai patirto neigiamo 
elgesio, kad šis asmuo galėtų naudotis 
teisine apsauga. Veiksminga pranešimų 
teikėjų apsauga, kaip Sąjungos teisės 
vykdymo užtikrinimą gerinanti priemonė, 
turi būti grindžiama plačia atsakomųjų 
veiksmų apibrėžtimi, kuri apima bet kokį 
su darbu susijusiomis aplinkybėmis 
atliekamą veiksmą arba neveikimą, kuris 
kenkia asmenims;

(31) atsakomieji veiksmai reiškia glaudų 
(priežasties ir pasekmės) ryšį, kuris turi 
būti tarp pranešimo ir pranešimo teikėjo 
tiesiogiai ar netiesiogiai patirto neigiamo 
elgesio, kad šis asmuo galėtų naudotis 
teisine apsauga. Veiksminga pranešimų 
teikėjų apsauga, kaip Sąjungos teisės 
vykdymo užtikrinimą gerinanti priemonė, 
turi būti grindžiama plačia atsakomųjų 
veiksmų apibrėžtimi, kuri apima bet kokį 
su darbu susijusiomis aplinkybėmis 
atliekamą veiksmą arba neveikimą, kuris 
kenkia asmenims. Ši apibrėžtis iš esmės 
gali būti sudaryta tik iš atviro pavyzdžių 
sąrašo, nes tik nuo atsakomuosius 
veiksmus vykdančio asmens vaizduotės 
priklauso šių veiksmų ribos;

Or. fr
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) reikalavimas įdiegti vidaus ir išorės 
pranešimų teikimo kanalus jau įtvirtintas 
konkrečių sričių, pvz., piktnaudžiavimo 
rinka53, civilinės aviacijos54 arba naftos ir 
dujų operacijų jūroje saugos55, Sąjungos 
teisėje. Šioje direktyvoje nustatytos 
prievolės įdiegti tokius kanalus turėtų būti 
įgyvendinamos kuo platesniu mastu 
pasinaudojant pagal konkrečius Sąjungos 
aktus jau įdiegtais kanalais;

(35) reikalavimas įdiegti vidaus ir išorės 
pranešimų teikimo kanalus jau įtvirtintas 
konkrečių sričių, pvz., piktnaudžiavimo 
rinka53, civilinės aviacijos54 arba naftos ir 
dujų operacijų jūroje saugos55, Sąjungos 
teisėje. Šioje direktyvoje nustatytos 
prievolės įdiegti tokius kanalus turėtų būti 
įgyvendinamos kuo platesniu mastu 
pasinaudojant pagal konkrečius Sąjungos 
aktus jau įdiegtais kanalais. Jei tokių 
nuostatų nėra ir kai šioje direktyvoje 
nustatytomis taisyklėmis suteikiama 
didesnė apsauga, turėtų būti taikomos šios 
taisyklės;

__________________ __________________

53 Nurodyta pirmiau. 53 Nurodyta pirmiau.

54 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės 
aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės 
veiklos (OL L 122, p. 18).

54 2014 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės 
aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės 
veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir 
panaikinama Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/42/EB ir 
Komisijos reglamentai (EB) Nr. 
1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL L
122, 2014 4 24, p. 18).

55 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/35/EB.

55 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų 
jūroje saugos, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2004/35/EB (OL L 178, 2013 6 
28, p. 66).

Or. fr
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) įrodyta, kad informatoriaus arba 
informaciją atskleidžiančio asmens 
tapatybės konfidencialumo užtikrinimas 
yra labai svarbus veiksnys siekiant 
išvengti stabdžių ir vidinės cenzūros 
mechanizmų. Todėl tikslinga numatyti, 
kad nuo šios konfidencialumo pareigos 
būtų galima nukrypti tik išimtiniais 
atvejais, kuriais atskleisti informatoriaus 
arba informaciją atskleidžiančio asmens 
tapatybę yra būtina ir proporcinga pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatyta 
pareiga, taikoma vykstant tyrimams ar 
paskesniems teismo procesams arba 
siekiant apsaugoti kitų asmenų laisves, 
įskaitant susijusio asmens teisę į gynybą, 
kiekvienu atveju taikant atitinkamas 
tokiais teisės aktais nustatytas apsaugos 
priemones. Jeigu nevykdoma 
konfidencialumo pareiga dėl 
informatoriaus arba informaciją 
atskleidžiančio asmens tapatybės, turėtų 
būti numatytos atitinkamos sankcijos;

Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44b) anoniminis informavimas arba 
informacijos atskleidimas – tai 
naudojamas būdas ir jis neturėtų būti 
draudžiamas. Nors šia direktyva 
nesiekiama reglamentuoti tokių 
informavimo ar viešo informacijos 
atskleidimo būdų, tačiau jie neturėtų būti 
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visiškai išbraukti iš šios direktyvos 
taikymo srities. Todėl tais atvejais, kai 
informatorius arba informaciją 
atskleidžiantis asmuo nori išsaugoti 
anonimiškumą, jo tapatybė neturėtų būti 
atskleidžiama. Vis dėlto, jei šio asmens 
tapatybė atskleidžiama, jis turėtų turėti 
teisę į apsaugą pagal šią direktyvą, o jo 
tapatybės konfidencialumas turėtų būti 
užtikrinamas ir toliau;

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) paprastai reikalavimas pranešimų 
teikimo kanalus naudoti pakopomis yra 
būtinas siekiant užtikrinti, kad informacija 
patektų asmenims, kurie gali prisidėti prie 
ankstyvo ir veiksmingo rizikos viešajam 
interesui pašalinimo ir taip užkirsti kelią 
nepagrįstai žalai reputacijai, kurią gali 
sukelti viešas informacijos atskleidimas. 
Kartu būtina numatyti tam tikras jo 
taikymo išimtis, kurios leistų pranešimo 
teikėjui pasirinkti tinkamiausią kanalą, 
priklausomai nuo konkrečių kiekvieno 
atvejo aplinkybių. Be to, atsižvelgiant į 
demokratinius principus (pvz., skaidrumą 
ir atskaitomybę) ir pagrindines teises (pvz., 
žodžio laisvę ir žiniasklaidos laisvę), kartu 
išlaikant darbdavių intereso valdyti savo 
organizacijas ir apsaugoti savo interesus 
bei visuomenės intereso apsisaugoti nuo 
žalos pusiausvyrą, ir laikantis Europos 
Žmogaus Teisių Teismo praktikoje 
nustatytų kriterijų57, būtina užtikrinti viešo 
informacijos atskleidimo apsaugą;

(61) paprastai yra veiksminga naudoti 
vidaus pranešimų teikimo kanalus
siekiant užtikrinti, kad informacija patektų 
asmenims, kurie gali prisidėti prie 
ankstyvo ir veiksmingo rizikos viešajam 
interesui pašalinimo. Kartu būtina 
užtikrinti didelį lankstumą, kuris leistų 
pranešimo teikėjui pasirinkti tinkamiausią 
kanalą, priklausomai nuo konkrečių 
kiekvieno atvejo aplinkybių. Be to, 
atsižvelgiant į demokratinius principus
(pvz., skaidrumą ir atskaitomybę) ir 
pagrindines teises (pvz., žodžio laisvę, 
žiniasklaidos laisvę ir teisę į informaciją), 
kartu išlaikant darbdavių intereso valdyti 
savo organizacijas ir apsaugoti savo 
interesus bei visuomenės intereso 
apsisaugoti nuo žalos pusiausvyrą, ir 
laikantis Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktikoje nustatytų kriterijų57, būtina 
užtikrinti viešo informacijos atskleidimo 
apsaugą;

__________________ __________________

57 Vienas iš kriterijų, kuriuo remiantis 
nustatoma, ar atsakomieji veiksmai, kurių 

57 Vienas iš kriterijų, kuriuo remiantis 
nustatoma, ar atsakomieji veiksmai, kurių 
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imtasi prieš viešai informaciją 
atskleidusius pranešėjus, pažeidžia žodžio 
laisvę tokiu būdu, kuris nėra būtinas 
demokratinėje visuomenėje, – ar 
informaciją atskleidę asmenys turėjo 
galimybę pasinaudoti alternatyviais 
informacijos atskleidimo kanalais; žr., 
pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimą byloje Guja prieš Moldovą, 
Ieškinys Nr. 14277/04, 2008 m.

imtasi prieš viešai informaciją 
atskleidusius pranešėjus, pažeidžia žodžio 
laisvę tokiu būdu, kuris nėra būtinas 
demokratinėje visuomenėje, – ar 
informaciją atskleidę asmenys turėjo 
galimybę pasinaudoti alternatyviais 
informacijos atskleidimo kanalais; žr., 
pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimą byloje Guja prieš Moldovą, 
Ieškinys Nr. 14277/04, 2008 m.

Or. fr

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) paprastai pranešimų teikėjai 
pirmiausia turėtų pasinaudoti jiems 
prieinamais vidaus kanalais ir pranešimą 
pateikti savo darbdaviui. Tačiau gali būti, 
kad vidaus kanalų nėra (jeigu subjektams 
pagal šią direktyvą arba taikomą 
nacionalinę teisę nenustatyta prievolė 
įdiegti tokius kanalus) arba juos naudoti 
neprivaloma (taip gali būti tuo atveju, 
jeigu asmenys nėra saistomi darbo 
santykių), arba kanalais buvo pasinaudota, 
tačiau jie tinkamai nesuveikė (pvz., 
pranešimas deramai neišnagrinėjamas ar 
išnagrinėjamas ne per pagrįstą laikotarpį 
arba, nepaisant teigiamų tyrimo rezultatų, 
nesiimama jokių veiksmų teisės pažeidimui 
pašalinti);

(62) paprastai pranešimų teikėjai 
pirmiausia naudojasi jiems prieinamais 
vidaus kanalais ir pranešimą teikia savo 
darbdaviui. Tačiau gali būti, kad vidaus 
kanalų nėra (jeigu subjektams pagal šią 
direktyvą arba taikomą nacionalinę teisę 
nenustatyta prievolė įdiegti tokius kanalus) 
arba kanalais buvo pasinaudota, tačiau jie 
tinkamai nesuveikė (pvz., pranešimas 
deramai neišnagrinėjamas ar 
išnagrinėjamas ne per pagrįstą laikotarpį 
arba, nepaisant teigiamų tyrimo rezultatų, 
nesiimama jokių veiksmų teisės pažeidimui 
pašalinti);

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
63 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) taip pat esama atvejų, kai tikėtis, 
kad vidaus kanalai veiks tinkamai, būtų 
nepagrįsta, pvz., tais atvejais, kai 
pranešimų teikėjai turi pagrįstų priežasčių 
manyti, kad: dėl teikiamo pranešimo jie 
sulauks atsakomųjų veiksmų; nebus 
apsaugotas jų konfidencialumas; darant 
pažeidimą dalyvavo su darbu susijusiomis 
aplinkybėmis pagrindinis atsakingas 
subjektas; pažeidimas gali būti nuslėptas; 
gali būti nuslėpti arba sunaikinti įrodymai; 
gali būti pakenkta kompetentingų 
institucijų atliekamo tyrimo 
veiksmingumui arba būtina imtis skubių 
veiksmų (pvz., dėl neišvengiamos didelio ir 
konkretaus pavojaus asmenų gyvybei, 
sveikatai ir saugumui arba aplinkai 
rizikos). Visais tokiais atvejais asmenims, 
pranešimus teikiantiems išorėje 
kompetentingoms institucijoms ir, kai 
tinkama, Sąjungos įstaigoms, organams ar 
agentūroms, turi būti teikiama apsauga. Be 
to, apsauga turi būti teikiama ir tais 
atvejais, kai pranešimo teikėjui pagal 
Sąjungos teisės aktus leidžiama pranešimą 
pateikti tiesiogiai kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms arba Sąjungos 
įstaigoms, organams ar agentūroms, pvz., 
su Sąjungos biudžetu susijusio sukčiavimo, 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos ir nustatymo srityse arba 
finansinių paslaugų srityje;

(63) taip pat esama atvejų, kai tikėtis, 
kad vidaus kanalai veiks tinkamai, būtų 
nepagrįsta, pvz., tais atvejais, kai 
pranešimų teikėjai turi pagrįstų priežasčių 
manyti, kad: dėl teikiamo pranešimo jie 
sulauks atsakomųjų veiksmų; nebus 
apsaugotas jų konfidencialumas; darant 
pažeidimą dalyvavo su darbu susijusiomis 
aplinkybėmis pagrindinis atsakingas 
subjektas; pažeidimas gali būti nuslėptas; 
gali būti nuslėpti arba sunaikinti įrodymai; 
gali būti pakenkta kompetentingų 
institucijų atliekamo tyrimo 
veiksmingumui, visuomenė suinteresuota 
būti informuota arba būtina imtis skubių 
veiksmų (pvz., dėl neišvengiamos didelio ir 
konkretaus pavojaus asmenų gyvybei, 
sveikatai ir saugumui arba aplinkai 
rizikos). Todėl asmenims, pranešimus 
teikiantiems išorėje kompetentingoms 
institucijoms ir, kai tinkama, Sąjungos 
įstaigoms, organams ar agentūroms, turi 
būti teikiama apsauga, kai, jų nuomone, 
tikslingiau pranešimus teikti išorėje. Be 
to, apsauga turi būti teikiama ir tais 
atvejais, kai pranešimo teikėjui pagal 
Sąjungos teisės aktus leidžiama pranešimą 
pateikti tiesiogiai kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms arba Sąjungos 
įstaigoms, organams ar agentūroms, pvz., 
su Sąjungos biudžetu susijusio sukčiavimo, 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos ir nustatymo srityse arba 
finansinių paslaugų srityje;

Or. fr

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) tiesiogiai viešai informaciją 
atskleidžiantys asmenys taip pat turėtų 
būti laikomi atitinkančiais apsaugos 
teikimo reikalavimus tais atvejais, kai 
pažeidimas lieka neišspręstas (pvz., kai jis 
tinkamai neįvertinamas ar neištiriamas 
arba nesiimama taisomųjų veiksmų), 
nepaisant to, kad buvo pateiktas 
naudojant turimus skirtingų pakopų 
vidaus ir (arba) išorės kanalus; arba tais 
atvejais, kai pranešimų teikėjai turi 
pagrįstų priežasčių manyti, kad pažeidimo 
vykdytojas ir kompetentinga institucija 
veikia išvien, kad gali būti nuslėpti ar 
sunaikinti įrodymai arba kad gali būti 
pakenkta kompetentingų institucijų 
atliekamo tyrimo veiksmingumui; arba 
neišvengiamo ir akivaizdaus pavojaus 
viešajam interesui atvejais, arba kai kyla 
neatitaisomos žalos rizika, įskaitant, 
inter alia, žalą fizinei neliečiamybei;

(64) tiesiogiai viešai informaciją 
atskleidžiantys asmenys, jei jie mano, kad 
tai būtina, taip pat turėtų būti laikomi 
atitinkančiais apsaugos teikimo 
reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
64 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64a) pranešėjų apsauga leidžia užkirsti 
kelią žalai viešajam interesui ir ją 
atlyginti. Nors svarbu nustatyti nuoseklią 
ir patikimą informavimo apie pažeidimus 
pagal šią direktyvą sistemą, sistema iš 
esmės turėtų būti grindžiama atitinkamai 
organizacijai, kompetentingoms 
institucijoms ar visuomenei teikiamos 
informacijos aktualumu ir svarba. Todėl 
būtina užtikrinti, kad šioje direktyvoje 
nustatyta apsauga būtų teikiama visiems 
asmenims, kurie pateikia pranešimą ar 
atskleidžia informaciją, kaip numatyta 
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šioje direktyvoje, ir negali būti remiamasi 
jokiomis pateikti pranešimą 
paskatinusiomis priežastimis, kad būtų 
nesuteikta ši apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) pranešimų teikėjai turėtų būti 
apsaugoti nuo bet kokios formos 
tiesioginių ar netiesioginių atsakomųjų 
veiksmų, kurių imasi jų darbdavys arba 
klientas ar paslaugų gavėjas ir pastarajam 
dirbantys arba jo vardu veikiantys 
asmenys, įskaitant bendradarbius ir tos 
pačios organizacijos arba kitos 
organizacijos, su kuria pranešimo teikėjas 
turi ryšių vykdydamas su savo darbu 
susijusią veiklą, vadovus, jeigu susijęs 
asmuo ragina imtis atsakomųjų veiksmų 
arba atsakomuosius veiksmus toleruoja. 
Reikėtų užtikrinti apsaugą nuo atsakomųjų 
priemonių, kurių imamasi ne tik prieš patį 
pranešimo teikėją, bet ir prieš jo 
atstovaujamą juridinį subjektą, pvz., 
atsisakoma teikti paslaugas, įtraukiama į 
juoduosius sąrašus arba boikotuojamas 
verslas. Netiesioginiai atsakomieji 
veiksmai taip pat apima veiksmus, kurių 
imamasi prieš pranešimo teikėjo 
giminaičius, kurie taip pat yra darbo ryšiais 
susiję su pastarojo darbdaviu arba klientu 
ar paslaugų gavėju, ir darbuotojų atstovus, 
parėmusiems pranešimo teikėją;

(65) pranešimų teikėjai turėtų būti 
apsaugoti nuo bet kokios formos 
tiesioginių ar netiesioginių atsakomųjų 
veiksmų, kurių imasi jų darbdavys arba 
klientas ar paslaugų gavėjas ir pastarajam 
dirbantys arba jo vardu veikiantys 
asmenys, įskaitant bendradarbius ir tos 
pačios organizacijos arba kitos 
organizacijos, su kuria pranešimo teikėjas 
turi ryšių vykdydamas su savo darbu 
susijusią veiklą, vadovus, jeigu susijęs 
asmuo ragina imtis atsakomųjų veiksmų 
arba atsakomuosius veiksmus toleruoja. 
Reikėtų užtikrinti apsaugą nuo atsakomųjų 
priemonių, kurių imamasi ne tik prieš patį 
pranešimo teikėją, bet ir prieš jo 
atstovaujamą juridinį subjektą, pvz., 
atsisakoma teikti paslaugas, įtraukiama į 
juoduosius sąrašus arba boikotuojamas 
verslas. Netiesioginiai atsakomieji 
veiksmai taip pat apima veiksmus, kurių 
imamasi prieš fasilitatorius ar pranešimo 
teikėjo giminaičius, kurie taip pat yra darbo 
ryšiais susiję su pastarojo darbdaviu arba 
klientu ar paslaugų gavėju, ir darbuotojų 
atstovus, parėmusiems pranešimo teikėją;

Or. fr
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) potencialūs pranešėjai, kurie nėra 
tikri, kaip teikti pranešimus ir ar jie 
galiausiai bus apsaugoti, gali nesiryžti jų 
teikti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
susijusi informacija būtų teikiama jos 
naudotojams patogiu būdu ir kad ji būtų 
lengvai prieinama plačiajai visuomenei. 
Turėtų būti nemokamai teikiamos 
individualios, nešališkos ir konfidencialios 
konsultacijos, pvz., apie tai, ar atitinkamai 
informacijai taikomos galiojančios 
pranešėjų apsaugos taisyklės, kurį 
pranešimo teikimo kanalą geriausia naudoti 
ir kokiomis alternatyviomis procedūromis 
galima pasinaudoti tais atvejais, kai 
informacijai netaikomos galiojančios 
taisyklės (gairių teikimas). Galimybė gauti 
tokias konsultacijas gali padėti užtikrinti, 
kad pranešimai būtų teikiami naudojant 
tinkamus kanalus ir atsakingai, taip pat kad 
pažeidimai bei nusižengimai būtų laiku 
nustatyti arba kad net jiems būtų užkirstas 
kelias;

(67) potencialūs pranešėjai, kurie nėra 
tikri, kaip teikti pranešimus ir ar jie 
galiausiai bus apsaugoti, gali nesiryžti jų 
teikti. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
susijusi informacija būtų teikiama jos 
naudotojams lengvai suprantamu būdu ir 
kad ji būtų lengvai prieinama plačiajai 
visuomenei. Turėtų būti nemokamai 
teikiamos individualios, nešališkos ir 
konfidencialios konsultacijos, pvz., apie 
tai, ar atitinkamai informacijai taikomos 
galiojančios pranešėjų apsaugos taisyklės, 
kurį pranešimo teikimo kanalą geriausia 
naudoti ir kokiomis alternatyviomis 
procedūromis galima pasinaudoti tais
atvejais, kai informacijai netaikomos 
galiojančios taisyklės (gairių teikimas). 
Galimybė gauti tokias konsultacijas gali 
padėti užtikrinti, kad pranešimai būtų 
teikiami naudojant tinkamus kanalus ir 
atsakingai, taip pat kad pažeidimai bei 
nusižengimai būtų laiku nustatyti arba kad 
net jiems būtų užkirstas kelias;

Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
67 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67a) valstybėse narėse, kurios užtikrina 
plačią pranešėjų apsaugą, esama įvairių 
paramos ir pagalbos priemonių 
informatoriams ar viešai informaciją 
atskleidžiantiems asmenims. Kai kuriais 
atvejais valdžios institucijai priklausanti 
kompetentinga institucija gali teikti 
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konsultacijas, o kai kitais atvejais svarbus 
vaidmuo tenka pilietinės visuomenės 
atstovams. Siekiant užtikrinti lankstumą, 
nes esama skirtingų aplinkybių valstybėse 
narėse, reikėtų numatyti, kad 
nepriklausoma institucija, darbuotojų 
atstovas ar valstybės narės paskirtas 
kompetentingas subjektas turėtų galėti 
teikti individualias konsultacijas, jei 
suteikiamos pakankamos garantijos;

Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) tikėtina, kad atsakomąsias 
priemones bus bandoma pagrįsti kitais nei 
pranešimo pateikimas pagrindais, o 
pranešimų teikėjams gali būti labai sunku 
įrodyti tokių priemonių ir pranešimo ryšį, 
kartu atsakomųjų veiksmų vykdytojai gali 
turėti daugiau galių ir išteklių, kurių reikia 
veiksmams ir motyvams dokumentuoti. 
Todėl kai tik pranešimo teikėjas pateikia 
prima facie įrodymų, kad jis pagal šią 
direktyvą pateikė pranešimą ar atskleidė 
informaciją ir nukentėjo, prievolė įrodyti 
turėtų būti perkelta asmeniui, kuris ėmėsi 
žalingų veiksmų, ir būtent šis asmuo turėtų 
įrodyti, kad veiksmai, kurių jis ėmėsi, visai 
nesusiję su pranešimu arba informacijos 
atskleidimu;

(70) tikėtina, kad atsakomąsias 
priemones bus bandoma pagrįsti kitais nei 
pranešimo pateikimas pagrindais, o 
pranešimų teikėjams gali būti labai sunku 
įrodyti tokių priemonių ir pranešimo ryšį, 
kartu atsakomųjų veiksmų vykdytojai gali 
turėti daugiau galių ir išteklių, kurių reikia 
veiksmams ir motyvams dokumentuoti. 
Todėl kai tik pranešimo teikėjas pateikia 
prima facie įrodymų, kad jis pagal šią 
direktyvą pateikė pranešimą ar atskleidė 
informaciją ir nukentėjo, turėtų būti 
preziumuojama, kad patirta žala atsirado 
dėl atsakomųjų priemonių. Pareiga įrodyti 
turėtų būti perkelta asmeniui, kuris ėmėsi 
žalingų veiksmų, ir būtent šis asmuo turėtų 
įrodyti, kad veiksmai, kurių jis ėmėsi, visai 
nesusiję su pranešimu arba informacijos 
atskleidimu;

Or. fr
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75a) be to, jaučiamas spaudimas, 
atsakomųjų veiksmų arba patyčių 
pasekmės, pasitikėjimo praradimas ir 
baimė dėl ateities gali ilgam laikui 
destabilizuoti informatorių, visų pirma 
teismo proceso metu. Tokia nestabili 
situacija gali pakenkti ne tik 
informatoriaus veiksmams, kuriais 
siekiama apsaugoti viešąjį interesą, bet ir 
jo sveikatai bei socialiniam gyvenimui. 
Todėl pagrįsta numatyti psichologinės 
pagalbos priemones, skirtas informatoriui 
paremti, kai jis praneša apie pažeidimus;

Or. fr

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
78 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(78) sankcijos yra būtinos siekiant 
užtikrinti pranešėjų apsaugos taisyklių 
veiksmingumą. Sankcijos, taikomos 
asmenims, kurie prieš pranešimų teikėjus 
imasi atsakomųjų ar kitų neigiamo 
poveikio veiksmų, gali atgrasyti nuo kitų 
tokių veiksmų. Sankcijos, taikomos 
asmenims, kurie sąmoningai, kaip 
įrodoma, pateikia neteisingą pranešimą ar 
atskleidžia neteisingą informaciją, yra 
būtinos tam, kad atgrasytų nuo kitų 
apgaulingų pranešimų ir būtų išsaugotas 
sistemos patikimumas. Šios sankcijos 
turėtų būti proporcingos, kad neatgrasytų 
potencialių pranešėjų;

(78) sankcijos yra būtinos siekiant 
užtikrinti pranešėjų apsaugos taisyklių 
veiksmingumą. Sankcijos, taikomos 
asmenims, kurie prieš pranešimų teikėjus 
imasi atsakomųjų ar kitų neigiamo 
poveikio veiksmų, gali atgrasyti nuo kitų 
tokių veiksmų;

Or. fr
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82) šios direktyvos materialinė taikymo 
sritis yra grindžiama išskirtomis sritimis, 
kuriose pranešėjų apsaugos nustatymas, 
kaip manoma, yra pagrįstas ir būtinas 
remiantis šiuo metu turimais įrodymais. 
Tokia materialinė taikymo sritis gali būti 
išplėsta į kitas sritis ar Sąjungos aktus, 
jeigu paaiškės, kad tai yra būtina siekiant 
stiprinti jų vykdymo užtikrinimą 
atsižvelgiant į įrodymus, kurie galbūt bus 
gauti ateityje, arba remiantis direktyvos 
veikimo vertinimu;

(82) šios direktyvos materialinė taikymo 
sritis yra grindžiama išskirtomis sritimis, 
kuriose pranešėjų apsaugos nustatymas, 
kaip manoma, yra pagrįstas ir būtinas 
remiantis šiuo metu turimais įrodymais. 
Tokia materialinė taikymo sritis gali būti 
išplėsta į kitas sritis ar Sąjungos aktus, 
jeigu paaiškės, kad tai yra būtina siekiant 
stiprinti jų vykdymo užtikrinimą 
atsižvelgiant į įrodymus, kuriuos Komisija 
turėtų ir toliau rinkti ir kurie galbūt bus 
gauti ateityje, arba remiantis direktyvos 
veikimo vertinimu;

Or. fr

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(84) šios direktyvos tikslo, t. y. 
pasitelkus veiksmingą pranešėjų apsaugą 
stiprinti tam tikrų sričių politikos ir aktų 
vykdymo užtikrinimą, kai Sąjungos teisės 
pažeidimai gali padaryti didelę žalą
viešajam interesui, valstybės narės negali 
deramai pasiekti veikdamos pavieniui arba 
nekoordinuotai, to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu nustatant minimalius 
pranešėjų apsaugos suderinimo standartus. 
Be to, tik Sąjungos veiksmais gali būti 
užtikrinamas nuoseklumas ir suderintos 
esamos ES taisyklės dėl pranešėjų 
apsaugos. Todėl, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 

(84) šios direktyvos tikslo, t. y. 
pasitelkus veiksmingą pranešėjų apsaugą 
stiprinti tam tikrų sričių politikos ir aktų 
vykdymo užtikrinimą, kai Sąjungos teisės 
pažeidimai gali padaryti žalos viešajam 
interesui, valstybės narės negali deramai 
pasiekti veikdamos pavieniui arba 
nekoordinuotai, to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu nustatant minimalius 
pranešėjų apsaugos suderinimo standartus. 
Be to, tik Sąjungos veiksmais gali būti 
užtikrinamas nuoseklumas ir suderintos 
esamos ES taisyklės dėl pranešėjų 
apsaugos. Todėl, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
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subsidiarumo principo, Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina šiam tikslui pasiekti;

subsidiarumo principo, Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šia direktyva neviršijama to, kas 
būtina šiam tikslui pasiekti;

Or. fr

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ 
APIBRĖŽTYS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR 
TERMINŲ APIBRĖŽTYS

Or. fr

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis

Dalykas

Šios direktyvos tikslas – užtikrinant 
aukšto lygio pagrindinių teisių ir laisvių 
apsaugą sustiprinti Sąjungos teisės ir 
politikos vykdymo užtikrinimą ir bendrojo 
intereso apsaugą, nustatant bendrus 
minimalius apsaugos standartus, 
taikomus asmenims, pranešantiems apie 
neteisėtą veiklą arba piktnaudžiavimą 
teise 1 straipsnyje nurodytose srityse.

Or. fr
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant geresnio Sąjungos teisės 
ir politikos vykdymo užtikrinimo 
konkrečiose srityse, šioje direktyvoje 
nustatomi bendri minimalūs apsaugos 
standartai, taikomi asmenims, 
pranešantiems apie toliau nurodytą 
neteisėtą veiklą arba piktnaudžiavimą 
teise:

1. Šioje direktyvoje nustatomi bendri 
minimalūs apsaugos standartai, taikomi 
asmenims, kurie praneša arba atskleidžia 
informaciją apie:

Or. fr

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pažeidimus, susijusius su 
Chartijoje įtvirtintomis pagrindinėmis 
teisėmis ir laisvėmis.

Or. fr

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma privačiajame 
ar viešajame sektoriuje dirbantiems 
pranešimų teikėjams, informaciją apie 
pažeidimus sužinojusiems su darbu 
susijusiomis aplinkybėmis, įskaitant bent 
jau šiuos asmenis:

1. Ši direktyva taikoma privačiajame 
ar viešajame sektoriuje dirbantiems 
pranešimų teikėjams ir fasilitatoriams, 
informaciją apie pažeidimus sužinojusiems 
su darbu susijusiomis aplinkybėmis, 
įskaitant bent jau šiuos asmenis:
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Or. fr

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Europos Sąjungos pareigūnus ir 
tarnautojus, apibrėžtus Europos Sąjungos 
pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų 
Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo 
sąlygose, nustatytuose Tarybos 
reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) 
Nr. 259/681a.

__________________

1a OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva taip pat taikoma 
pranešimų teikėjams, kurių darbo santykiai 
dar neprasidėję, tais atvejais, kai 
informaciją apie pažeidimą jie sužinojo 
įdarbinimo ar kitų ikisutartinių derybų 
metu.

2. Ši direktyva taip pat taikoma 
pranešimų teikėjams, kurių darbo santykiai 
dar neprasidėję, tais atvejais, kai 
informaciją apie pažeidimą jie sužinojo 
įdarbinimo ar kitų ikisutartinių derybų 
metu, ir pranešimų teikėjams, kurių darbo 
santykiai jau baigėsi.

Or. fr

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. pažeidimai – faktinė ar potenciali 
neteisėta veikla arba piktnaudžiavimas 
teise, susiję su Sąjungos aktais ir sritimis, 
patenkančiais į 1 straipsnyje ir priede 
nurodytą taikymo sritį;

1) pažeidimai – nusikalstama veika, 
faktinė ar potenciali neteisėta veikla arba 
piktnaudžiavimas teise, susiję su Sąjungos 
aktais (kurie yra Sąjungos bendrojo 
intereso apsaugos pagrindas) ir sritimis, 
patenkančiais į 1 straipsnyje ir priede 
nurodytą taikymo sritį;

Or. fr

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. informacijos atskleidimas –
informacijos apie pažeidimus, sužinotos su 
darbu susijusiomis aplinkybėmis, 
pateikimas viešojoje erdvėje;

8) viešas informacijos atskleidimas –
informacijos apie pažeidimus, sužinotos su
darbu susijusiomis aplinkybėmis, 
pateikimas viešojoje erdvėje;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pranešimo teikėjas – fizinis arba 
juridinis asmuo, pranešantis arba 
atskleidžiantis informaciją apie 
pažeidimus, kurią sužinojo vykdydamas su 
savo darbu susijusią veiklą;

9) informatorius – fizinis arba 
juridinis asmuo, pranešantis arba 
atskleidžiantis informaciją apie 
pažeidimus, kurią sužinojo vykdydamas su 
savo darbu susijusią veiklą;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
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teksto pakeitimus.)

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „pranešimo teikėjas“ prancūzų k. turi tam tikrą konotaciją, todėl pageidautina jį 
pakeisti neutralesniu terminu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) fasilitatorius – fizinis arba 
juridinis asmuo, kuris prisideda prie 
pranešimų teikimo arba padeda 
pranešėjui pateikti pranešimą.

Or. fr

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. atsakomasis veiksmas – gresiantis 
arba faktinis veiksmas arba neveikimas, 
kurį dėl vidaus ar išorės pranešimo teikimo 
pranešimo teikėjas patiria su darbu 
susijusiomis aplinkybėmis ir kuris jam gali 
padaryti nepateisinamą žalą;

12) atsakomasis veiksmas – gresiantis 
arba faktinis veiksmas arba neveikimas, 
kurį dėl vidaus ar išorės pranešimo teikimo
arba viešo informacijos atskleidimo
pranešimo teikėjas patiria su darbu 
susijusiomis aplinkybėmis ir kuris jam gali 
padaryti nepateisinamą žalą;

Or. fr

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačiajame ir viešajame sektoriuose 
veikiantys juridiniai subjektai, 
pasikonsultavę, jei tinkama, su socialiniais 
partneriais, įdiegtų vidaus pranešimų 
teikimo kanalus ir tolesnių veiksmų dėl 
pranešimų procedūras.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
privačiajame ir viešajame sektoriuose 
veikiantys teisės subjektai, suderinę su 
socialiniais partneriais, įdiegtų vidaus 
pranešimų teikimo kanalus ir tolesnių 
veiksmų dėl pranešimų procedūras.

Or. fr

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Sąjungos institucijos, įstaigos, 
organai ir agentūros.

Or. fr

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konfidencialų pranešimo apie 
pažeidimą gavimo patvirtinimą, kuris 
nusiunčiamas informatoriui ne vėliau 
kaip per septynias dienas;

Or. fr

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ne ilgesnį kaip trijų mėnesių nuo 
pranešimo pateikimo pagrįstą laikotarpį, 
per kurį pranešimo teikėjui turi būti 
pateikta grįžtamoji informacija apie 
tolesnius veiksmus dėl jo pranešimo;

d) ne ilgesnį kaip vieno mėnesio nuo 
pranešimo apie pažeidimą gavimo 
patvirtinimo pagrįstą laikotarpį, per kurį 
pranešimo teikėjui turi būti pateikta 
grįžtamoji informacija apie tolesnius 
veiksmus dėl jo pranešimo;

Or. fr

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies b punkte nurodytas asmuo 
arba departamentas ir priimti pranešimus 
kompetentingas asmuo gali būti tas pats 
asmuo. Papildomai gali būti skiriami 
konfidencialios informacijos patikėtiniai, į 
kuriuos pranešimų teikėjai ir asmenys, 
svarstantys galimybę pateikti pranešimą, 
galėtų kreiptis konfidencialios 
konsultacijos.

3. 1 dalies b punkte nurodytas asmuo 
arba departamentas ir priimti pranešimus 
kompetentingas asmuo gali būti tas pats 
asmuo. Papildomai gali būti skiriami 
konfidencialios informacijos patikėtiniai, į 
kuriuos pranešimų teikėjai ir asmenys, 
svarstantys galimybę pateikti pranešimą, 
galėtų kreiptis konfidencialios 
konsultacijos. Šie asmenys gali būti 
darbuotojų atstovai.

Or. fr

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) konfidencialus pranešimo apie 
pažeidimą gavimo patvirtinimą, kuris 
nusiunčiamas informatoriui ne vėliau 
kaip per septynias dienas;

Or. fr
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b. ne ilgesnės kaip trijų mėnesių arba 
– tinkamai pagrįstais atvejais – šešių
mėnesių trukmės pagrįstas laikotarpis, per 
kurį pranešimo teikėjui pateikiama 
grįžtamoji informacija apie tolesnius 
veiksmus dėl jo pranešimo, taip pat šios 
grįžtamosios informacijos rūšis ir turinys;

b) ne ilgesnės kaip dviejų mėnesių 
arba – tinkamai pagrįstais atvejais –
keturių mėnesių nuo pranešimo apie 
pažeidimą gavimo patvirtinimo pagrįstas 
laikotarpis, per kurį pranešimo teikėjui 
pateikiama grįžtamoji informacija apie 
tolesnius veiksmus dėl jo pranešimo, taip 
pat šios grįžtamosios informacijos rūšis ir 
turinys;

Or. fr

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pranešimo teikėjas atitinka 
apsaugos pagal šią direktyvą reikalavimus, 
jeigu jis turi pagrįstų priežasčių manyti, 
kad pateikta informacija pranešimo 
pateikimo metu buvo teisinga ir kad ši 
informacija patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį.

1. Pranešimo teikėjas atitinka 
apsaugos pagal šią direktyvą reikalavimus, 
jeigu: 

a) jis turi pagrįstų priežasčių manyti, 
kad pateikta informacija pranešimo 
pateikimo metu buvo teisinga;

b) ši informacija patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį;

c) jis pateikė vidaus pranešimą, 
numatytą 5 straipsnyje, ar išorės 
pranešimą, numatytą 9 straipsnyje, arba 
atskleidė informaciją viešai.

Or. fr
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 a dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu informatorius įvykdė 1 
dalyje nustatytus pranešimų teikimo 
reikalavimus, negali būti atsisakyta 
suteikti šioje direktyvoje numatytą 
apsaugą remiantis kokiomis nors 
pranešimą pateikti paskatinusiomis 
priežastimis.

Or. fr

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išorėje pranešimą teikiantis asmuo 
atitinka apsaugos pagal šią direktyvą 
reikalavimus, jeigu tenkinama viena iš šių 
sąlygų:

Išbraukta.

a) jis pirmiausia pranešimą pateikė 
vidaus kanalu, tačiau per 5 straipsnyje 
nurodytą pagrįstą laikotarpį dėl jo 
pranešimo nesiimta tinkamų veiksmų;

b) pranešimo teikėjas negalėjo 
pasinaudoti vidaus pranešimų teikimo 
kanalais arba būtų nepagrįsta tikėtis, kad 
jis žinojo apie galimybę naudotis tokiais 
kanalais;

c) pranešimo teikėjas neprivalėjo 
naudoti vidaus pranešimų teikimo kanalų 
pagal 4 straipsnio 2 dalį;

d) tikėtis, kad jis naudos vidaus 
pranešimų teikimo kanalus, būtų 
nepagrįsta atsižvelgiant į pranešimo 
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dalyką;

e) jis turėjo pagrįstų priežasčių 
manyti, kad vidaus pranešimų teikimo 
kanalų naudojimas gali pakenkti 
kompetentingų institucijų atliekamo 
tyrimo veiksmingumui;

f) teisę pranešimą teikti tiesiogiai 
kompetentingai institucijai per išorės 
pranešimų teikimo kanalus jis turėjo 
pagal Sąjungos teisę.

Or. fr

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Asmeniui, pranešimą apie 
pažeidimus, patenkančius į šios direktyvos 
taikymo sritį, teikiančiam atitinkamoms 
Sąjungos įstaigoms, organams ar 
agentūroms, šioje direktyvoje nustatyta 
apsauga teikiama tokiomis pat sąlygomis 
kaip išorėje pagal 2 dalyje nustatytas 
sąlygas pranešimą pateikusiam asmeniui.

3. Asmeniui, pranešimą apie 
pažeidimus, patenkančius į šios direktyvos 
taikymo sritį, teikiančiam atitinkamoms 
Sąjungos įstaigoms, organams ar 
agentūroms, šioje direktyvoje nustatyta 
apsauga teikiama tokiomis pat sąlygomis 
kaip pagal 1 dalį pranešimą pateikusiam 
asmeniui.

Or. fr

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informaciją apie pažeidimus, 
patenkančius į šios direktyvos taikymo 
sritį, viešai atskleidžiantis asmuo atitinka 
apsaugos pagal šią direktyvą 
reikalavimus, jeigu:

Išbraukta.

a) pirmiausia pranešimą jis pateikė 
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naudodamas vidaus ir (arba) išorės 
kanalus pagal II ir III skyrius bei šio 
straipsnio 2 dalį, tačiau per 6 straipsnio 2 
dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodytą laikotarpį dėl jo 
pranešimo nesiimta jokių tinkamų 
veiksmų, arba

b) tikėtis, kad jis naudos vidaus ir 
(arba) išorės pranešimų teikimo kanalus, 
būtų nepagrįsta dėl neišvengiamo ar 
akivaizdaus pavojaus viešajam interesui 
arba dėl ypatingų konkretaus atvejo 
aplinkybių, arba kai kyla neatitaisomos 
žalos rizika.

Or. fr

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Anoniminiam informatoriui, kurio 
tapatybė nustatoma vėliau, suteikiama 
šioje direktyvoje numatyta apsauga 
tokiomis pat sąlygomis kaip ir 
informatoriui, kurio tapatybė buvo 
žinoma nuo pat pranešimo pateikimo arba 
viešo informacijos atskleidimo.

Or. fr

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti bet kokios formos tiesioginius ar 
netiesioginius atsakomuosius veiksmus 
prieš 13 straipsnyje nustatytas sąlygas 

Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
uždrausti bet kokios formos tiesioginius ar 
netiesioginius atsakomuosius veiksmus 
prieš 13 straipsnyje nustatytas sąlygas 
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atitinkančius pranešimų teikėjus, įskaitant 
visų pirma šių formų atsakomuosius 
veiksmus:

atitinkančius pranešimų teikėjus, įskaitant 
šių formų atsakomuosius veiksmus:

Or. fr

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 pastraipos n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

na) atitinkamo asmens rekomendaciją 
jam pavaldžiam trečiajam asmeniui 
įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytos 
formos atsakomuosius veiksmus.

Or. fr

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

Nepriklausomo trečiojo asmens pagalba 
informatoriui

1. Valstybės narės gali numatyti, kad 
informatoriui arba asmeniui, ketinančiam 
pateikti pranešimą ar viešai atskleisti 
informaciją, suteikiama pagalba teikiant 
pranešimą. Tokia pagalba teikiama 
užtikrinant šioje dalyje nurodytų asmenų 
tapatybės konfidencialumą ir ji, be kita 
ko, gali apimti:

a) nešališkas, konfidencialias ir 
nemokamas konsultacijas, teikiamas visų 
pirma šios direktyvos taikymo srityje, 
pranešimų teikimo kanalus bei pranešėjui 
suteikiamą pagalbą ir atitinkamo asmens 
teises;
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b) teisines konsultacijas ginčo atveju;

c) psichologinę pagalbą.

2. Šią pagalbą gali teikti nepriklausoma 
administracinė institucija, darbuotojams 
atstovaujanti organizacija arba valstybės 
narės paskirtas kompetentingas subjektas, 
jeigu jie atitinka šiuos kriterijus:

a) yra tinkamai įsteigti pagal valstybės 
narės teisę;

b) turi teisėtą interesą užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos nuostatų, ir

c) nesiekia pelno.

Or. fr

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Teismo procese, susijusiame su 
pranešimo teikėjo patirta žala, jeigu 
pranešimo teikėjas gali nurodyti pagrįstas 
priežastis, dėl kurių mano, kad žala jam 
padaryta kaip atsakomoji priemonė dėl to, 
kai jis pateikė pranešimą ar atskleidė 
informaciją, būtent atsakomąją priemonę 
taikęs asmuo privalo įrodyti, kad žala 
atsirado ne kaip pranešimo pasekmė, bet 
buvo pagrįsta vien tik pateisinamomis 
priežastimis.

5. Teismo procese, susijusiame su 
pranešimo teikėjo patirta žala, jeigu 
pranešimo teikėjas gali nurodyti pagrįstas 
priežastis, dėl kurių mano, kad žala jam 
padaryta kaip atsakomoji priemonė dėl to, 
kad jis pateikė pranešimą ar viešai 
atskleidė informaciją, preziumuojama, kad 
žala buvo patirta, nes buvo imtasi 
atsakomųjų veiksmų pateikus pranešimą 
ar viešai atskleidus informaciją.

Or. fr

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Be Direktyvoje (ES) 2016/943 
numatytos galimybės išimties tvarka 
teismo bylose netaikyti joje nustatytų 
priemonių, procedūrų ir teisių gynimo 
priemonių, pranešimų teikėjai, siekdami
būti išteisinti, teismo procesuose, įskaitant 
dėl šmeižto, autorių teisių pažeidimo, 
konfidencialumo pažeidimo arba dėl 
kompensacijos reikalavimų pagal privatinę, 
viešąją arba kolektyvinę darbo teisę, turi 
teisę remtis tuo, kad jie pateikė pranešimą 
arba atskleidė informaciją pagal šią 
direktyvą.

7. Be Direktyvoje (ES) 2016/943 
numatytos galimybės išimties tvarka 
teismo bylose netaikyti joje nustatytų 
priemonių, procedūrų ir teisių gynimo 
priemonių, pranešimų teikėjai, siekdami, 
kad ieškinys būtų atmestas, teismo 
procesuose, įskaitant dėl šmeižto, autorių 
teisių pažeidimo, konfidencialumo 
pažeidimo arba dėl kompensacijos 
reikalavimų pagal privatinę, viešąją arba 
kolektyvinę darbo teisę, turi teisę remtis 
tuo, kad jie pateikė pranešimą arba 
atskleidė informaciją pagal šią direktyvą.

Or. fr

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 8 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Valstybės narės užtikrina, kad 
informatorius galėtų prašyti tinkamos 
psichologinės pagalbos ir ją gautų.

Or. fr

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis

Pareiga užtikrinti informatoriaus 
tapatybės konfidencialumą

1. Informatoriaus tapatybė negali būti 
atskleista, jei nėra aiškaus jo sutikimo. Ši 
konfidencialumo pareiga taikoma ir 
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informacijai, kuri gali būti naudojama 
informatoriui nustatyti.

2. Asmuo, kuris turi arba gauna 1 dalyje 
nurodytą informaciją, privalo šios 
informacijos neatskleisti.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, aplinkybės, 
kurioms esant informacija apie 
informatoriaus tapatybę gali būti 
atskleista, apsiriboja tik išimtiniais 
atvejais, kuriais atkleisti šią informaciją 
yra būtina ir proporcinga pagal Sąjungos 
ar nacionalinę teisę nustatyta pareiga, 
taikoma vykstant tyrimams ar 
paskesniems teismo procesams arba 
siekiant apsaugoti kitų asmenų laisves, 
įskaitant atitinkamo asmens teisę į 
gynybą, kiekvienu atveju taikant 
reikiamas tokiais teisės aktais nustatytas 
apsaugos priemones.

4. 3 dalyje nurodytais atvejais priimti 
pranešimą paskirtas asmuo, prieš 
atskleisdamas informatoriaus tapatybę, 
jam apie tai praneša.

5. Vidaus ir išorės pranešimų teikimo 
kanalai sukuriami taip, kad padėtų 
užtikrinti informatoriaus tapatybės 
konfidencialumą ir kad jais negalėtų 
naudotis neįgalioti darbuotojai.

Or. fr

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas, taikytinas asmenims, 
pateikusiems apgaulingus arba 
piktnaudžiaujamo pobūdžio pranešimus 
ar informaciją, įskaitant kompensacines 
priemones, skirtas žalą dėl apgaulingų 

Išbraukta.
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arba piktnaudžiaujamo pobūdžio 
pranešimų ar informacijos patyrusiems 
asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nedarydamos poveikio 16 
straipsniui ir 17 straipsnio 2 daliai, gali 
nustatyti arba toliau taikyti nuostatas dėl 
pranešimų teikėjų teisių, kurios yra 
palankesnės, nei šioje direktyvoje 
nustatytos nuostatos.

Valstybės narės, nedarydamos poveikio 16 
straipsniui, gali nustatyti arba toliau taikyti 
nuostatas dėl pranešimų teikėjų teisių, 
kurios yra palankesnės, nei šioje 
direktyvoje nustatytos nuostatos.

Or. fr

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą svarbią informaciją apie šios 
direktyvos įgyvendinimą ir taikymą. Ne 
vėliau kaip 2023 m. gegužės 15 d. 
remdamasi pateikta informacija Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šios direktyvos įgyvendinimo ir taikymo 
ataskaitą.

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą svarbią informaciją apie šios 
direktyvos įgyvendinimą ir taikymą. Ne 
vėliau kaip 2023 m. gegužės 15 d. 
remdamasi pateikta informacija Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šios direktyvos įgyvendinimo ir taikymo 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje taip pat 
pateikiamas pirmas įvertinimas, ar 
tikslinga išplėsti šios direktyvos taikymo 
sritį ir įtraukti į ją kitas sritis ar kitus 
Sąjungos teisės aktus.

Or. fr
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, atsižvelgdama į savo 
pagal 1 dalį pateiktą ataskaitą ir į valstybių 
narių pagal 2 dalį pateiktus statistinius 
duomenis, iki 2027 m. gegužės 15 d. 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertina nacionalinių 
teisės aktų, kuriais ši direktyva perkeliama 
į nacionalinę teisę, poveikį. Ataskaitoje 
įvertinama, kaip ši direktyva veikė, ir 
įvertinamas poreikis imtis papildomų 
priemonių, įskaitant, kai tinkama, 
pakeitimus, kuriais siekiama išplėsti šios 
direktyvos taikymo sritį kitoms sritims ar 
Sąjungos aktams.

3. Komisija, atsižvelgdama į savo 
pagal 1 dalį pateiktą ataskaitą ir į valstybių 
narių pagal 2 dalį pateiktus statistinius 
duomenis, iki 2025 m. gegužės 15 d. 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertina nacionalinių 
teisės aktų, kuriais ši direktyva perkeliama 
į nacionalinę teisę, poveikį. Ataskaitoje 
įvertinama, kaip ši direktyva veikė, ir 
įvertinamas poreikis imtis papildomų 
priemonių, įskaitant, kai tinkama, 
pakeitimus, kuriais siekiama išplėsti šios 
direktyvos taikymo sritį kitoms sritims ar 
Sąjungos aktams.

Or. fr
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AIŠKINAMOJI DALIS

Informatorių apsauga: esminė priemonė viešajam interesui apginti

Per pastaruosius dešimtmečius Europoje įvyko svarbių pokyčių, susijusių su informatorių 
apsauga. Atlikus daug tyrimų ir gavus nemažai atsiliepimų apie patirtį, dabar esama tvirtų 
įrodymų, kad informatoriai atlieka teigiamą vaidmenį užkertant kelią žalai viešajam interesui 
ir ją atlyginant. Vis dėlto nėra išnaudojamas visas informavimo apie pažeidimus potencialas, 
nes daugelis žmonių, kurie savo darbe nustato, kad daroma žala bendrajam interesui, apie tai 
praneša ne visada. Tokios situacijos priežastys yra įvairios pradedant nuo nežinojimo apie 
galimybes pranešti ir baigiant baime sulaukti atsakomųjų veiksmų, jei prabiltų apie 
pažeidimus. Tai turi neigiamų pasekmių visai visuomenei, nes ir toliau daroma įvairaus 
pobūdžio žala bendrajam interesui, ar tai būtų susiję su aplinkos klausimais, kova su 
mokesčių vengimu ir korupcija ar  visuomenės sveikata, o piliečių teisė į informaciją yra 
ribota.

Valstybių narių teisės aktai, kuriais reglamentuojama informatorių apsauga, buvo dažnai 
keičiami įvykus skandalams ar didelėms nelaimėms. Tačiau 2014 m. Europos Tarybos 
priimtos rekomendacijos buvo svarbus žingsnis nustatant tam tikrus standartus, kuriuos 
valstybės narės raginamos perkelti į savo nacionalinę teisę. 

Aptariamas pasiūlymas iš dalies grindžiamas šiais standartais ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismo praktika dėl žodžio laisvės. Pranešėja labai teigiamai vertina tai, kad Komisija 
nusprendė rengiant šį pasiūlymą dėl direktyvos pasiremti šiomis rekomendacijomis ir sykiu 
atsižvelgti į Europos Parlamento 2017 m. spalio 24 d. priimtą rezoliuciją. 

Taikymo sritis: užtikrinti siūlomos priemonės veiksmingumą

Pranešėja mano, kad plačios ir horizontalios taikymo srities pasirinkimas yra teigiamas 
dalykas, nes ji padės aprėpti daug sektorių: pradedant nuo Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos ir baigiant branduoliniu saugumu, aplinkos apsauga, visuomenės sveikatos apsauga 
ir kova su mokesčių vengimu. Asmuo bus laikomas informatoriumi, kai jis praneš arba 
atskleis apie Sąjungos teisės akto, susijusio su šiais sektoriais, kurie yra apibrėžti pasiūlymo 
priede, pažeidimą. Vis dėlto esama pavojaus, kad veiksmai nebus laikomi pažeidimu pagal 
direktyvą. Todėl pranešėja siūlo taikyti šią direktyvą bet kuriai su šiais sektoriais susijusiai 
nusikalstamai veikai. Pranešėjos nuomone, taip bus geriau užtikrinta bendrojo intereso 
apsauga, kuri yra šio pasiūlymo esmė.

Kadangi Europos Sąjunga yra grindžiama bendromis vertybėmis ir principais, kuriais 
užtikrinama, kad būtų paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, pranešėja mano, kad šias 
pagrindines teises būtina įtraukti į pasiūlymo taikymo sritį. 

Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams vykdant savo su darbu susijusią veiklą 
gali tekti sužinoti informaciją, apie kurią gali būti pranešama pagal šį pasiūlymą dėl 
direktyvos, ir jie gali sulaukti atsakomųjų veiksmų. Todėl svarbu suteikti jiems tokią pat 
apsaugą kaip ir kitiems darbuotojams. Taip pat svarbu užtikrinti apsaugą tiems asmenims, 
kurie padeda informatoriams teikti pranešimus, tarp jų tiriamosios žurnalistikos atstovams. 

Pranešimų teikimo kanalai: veikti informatorių interesais
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Pranešėjos nuomone, aptariamame pasiūlyme numatytais pranešimų teikimo kanalais 
garantuojama, kad jie bus pakankamai patikimi ir nepriklausomi. Vis dėlto juos galima būtų 
patobulinti numatant pranešimą apie pažeidimą gavimo patvirtinimą. Be to, Komisijos 
siūlomi pranešimų tvarkymo laikotarpiai yra pernelyg ilgi ir gali pakenkti procedūrai dėl 
pateikto pranešimo, todėl pranešėja siūlo juos sutrumpinti. Ji taip pat mano, kad profesinių 
sąjungų atstovai turėtų visapusiškai dalyvauti kuriant vidaus kanalus ir galėti teikti 
konsultacijas bei pagalbą tiems asmenims, kurie to pageidauja. Darbuotojų atstovai tiesiogiai 
dalyvauja vietoje ir labiausiai gali padėti būsimam informatoriui pateikti pranešimą, jį 
informuoti apie vidaus pranešimų teikimo kanalus, jo teises ir pareigas. Todėl svarbu, kad 
šioje direktyvoje jiems būtų suteiktas toks vaidmuo.

Be to, būtina užtikrinti aukšto lygio asmens, pranešančio apie pažeidimą, tapatybės 
konfidencialumą. Asmenis, kurie nustato pažeidimus, dažnai veikia stabdžių ir vidinės 
cenzūros mechanizmai, kurie grindžiami baime, kad jų tapatybė bus atskleista. Įrodyta, kad 
laikantis šio kriterijaus gali padaugėti pranešimų. Todėl reikėtų sustiprinti aptariamo 
pasiūlymo nuostatas, susijusias su šiuo klausimu, numatant griežtą konfidencialumo principą, 
nuo kurio galima būtų nukrypti tik išimtiniais ir apibrėžtais atvejais.

Teikti pirmenybę informavimo veiksmingumui ir teisei į informaciją

Aptariamas pasiūlymas grindžiamas gana griežtu naudojimosi pranešimų teikimo kanalais 
eiliškumu ir jame numatomos kelios išimtys. Paprastai informatorius iš pradžių turėtų kreiptis 
į savo darbdavį, palaukti, kol jo pranešimas bus sutvarkytas, o tai gali trukti iki 3 mėnesių, 
tada, jei gauna nepatenkinamą atsakymą, kreiptis į išorės instituciją ir laukti dar iki 6 mėnesių. 
Tai ne tik gali smarkiai pakenkti pačiam pranešimui, bet dėl to visų pirma informatoriui gali iš 
karto iškilti sunkumų su darbdaviu. Be to, pagal tokį požiūrį informatoriui tenka pareiga 
įrodyti, kad jis pasirinko tinkamiausią kanalą, jei jis nesilaikė pasiūlyme numatyto veiksmų 
eiliškumo. Turint mintyje jau ir taip nesubalansuotą galių santykį, tai gali pakenkti 
informatoriui. Pagal šį požiūrį nepakankamai atsižvelgiama į piliečių teisę į informaciją, jeigu 
daroma žala viešajam interesui. Dėl šių priežasčių pranešėja siūlo grįžti prie šios pranešimų 
teikimo kanalų hierarchijos suteikiant daugiau lankstumo, kad informatorius galėtų būtų 
pasirinkti tinkamiausią kanalą pranešimui pateikti. 

Nors tai, kad aptariamame pasiūlyme suteikiama apsauga asmenims, kurie turi pagrįstų 
priežasčių manyti, kad informacija, apie kurią pranešama, yra teisinga pranešimo teikimo 
metu, pranešėjos nuomone, šią nuostatą reikėtų dar labiau patikslinti, kad nebūtų jokios 
galimybės atsisakyti suteikti apsaugą dėl priežasčių, susijusių su informatoriaus ketinimais. 
Šiame pasiūlyme dėmesys turėtų visų pirma būti skiriamas informacijos, kuri atskleidžiama, 
aktualumui atsižvelgiant į bendrąjį interesą, o ne tos informacijos atskleidimo priežastims.

Užtikrinti veiksmingą ir visapusišką informatorių apsaugą

Pasiūlyme dėl direktyvos yra įtvirtintas bendras draudimas imtis atsakomųjų veiksmų, kurie 
aprašomi sąraše. Šis sąrašas jokiu būdu negali būti laikomas baigtiniu, nes tik nuo asmens 
vaizduotės priklauso atsakomųjų veiksmų ribos. Todėl tikslinga nurodyti, kad sąraše 
pateikiami tik pavyzdžiai.

Kalbėdama apie suteikiamą apsaugą, pranešėja nori pabrėžti tam tikros apsaugos svarbą. 
Viena iš priemonių – pareigos įrodyti perkėlimas, o sustiprinus pasiūlyme dėl direktyvos 
pateikiama formuluotę bus galima išnaudoti visą šios nuostatos potencialą.



PR\1157702LT.docx 45/45 PE623.965v01-00

LT

Jau yra pasitaikę anoniminio informavimo atvejų ir jų dar bus ateityje. Todėl pranešėja nori 
įtvirtinti nuostatą, pagal ši direktyva būtų taikoma asmeniui, kurio tapatybė buvo atskleista, 
nors jis norėjo, kad ji būtų anonimiška.

Valstybėse narėse esama įvairių paramos ir pagalbos priemonių informatoriams ir asmenims, 
kurie atskleidžia informaciją viešai. Todėl valdžios institucijos, profesinės sąjungos ir 
pilietinės visuomenės organizacijos gali teikti konfidencialias konsultacijas dėl informavimo 
apie pažeidimus mechanizmus. Pranešėja mano, kad tokios sistemos yra būtinos siekiant 
padėti informatoriams pateikti pranešimą, ir todėl siūlo direktyvoje numatyti, kad šios 
sistemos būtų įdiegtos įvairiose valstybėse narėse, atsižvelgiant į jose susidariusias 
aplinkybes. Be to, pranešėja nori, kad būtų numatyta informatoriams suteikti ne tik teisinę ir 
finansinę, bet ir psichologinę pagalbą. 

Užtikrinti pakankamą teisinį saugumą, kad būtų sudarytos sąlygos žodžio laisvei

Kai kurie šio pasiūlymo aspektai gali atgrasyti asmenis, norinčius pranešti apie pažeidimą. 
Visų pirma tai pasakytina apie aspektą, susijusį su informacijos rimtumu, kurį pačiam 
asmeniui gali būti sunku įvertinti ir kuris gali būti naudojamas kaip pagrindas suabejoti jo 
veiksmu. Todėl apsauga turėtų būti suteikiama neatsižvelgiant į atskleidžiamos informacijos 
rimtumą, jei ji kenkia viešajam interesui.

Be to, pasiūlyme dėl direktyvos siūloma numatyti sankcijas, kuriomis būtų atgrasoma nuo 
apgaulingų arba piktnaudžiaujamo pobūdžio pranešimų apie pažeidimus. Ši nuostata 
nereikalinga, nes tokios nuostatos yra įtvirtintos nacionalinės teisės aktuose, kuriuose 
baudžiama už šmeižimą ar žalą reputacijai. Aptariamas pasiūlymas, kuriame numatomos 
papildomos sankcijos, gali turėti atgrasomąjį ar net demotyvuojantį poveikį, taip pat ir dėl 
pagrįsto informavimo apie pažeidimą. Todėl pranešėja siūlo išbraukti šią pasiūlymo dalį. 

Ji mano, kad aptariamas pasiūlymas – tai pirmas žingsnis, tačiau jau kyla svarbių klausimų 
dėl jo taikymo srities išplėtimo. Todėl, pranešėjos manymu, reikėtų kuo skubiau įvertinti ir, 
jei reikia, persvarstyti direktyvos taikymo sritį, kad būtų pagerintas horizontalusis direktyvos 
taikymas ir ji būtų lengviau suprantama piliečiams.
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