
PR\1157702SK.docx PE623.965v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014 – 2019

Výbor pre právne veci

2018/0106(COD)

2.7.2018

***I
NÁVRH SPRÁVY

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb 
nahlasujúcich porušenia práva Únie
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Virginie Rozière



PE623.965v01-00 2/45 PR\1157702SK.docx

SK

PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich 
porušenia práva Únie
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0218),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 16, 33, 43, 50, článok 53 ods. 1 a články 62, 
91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 a 325 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie a článok 31 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, 
v súlade s ktorými mu Komisia predložila tento návrh (C8-0159/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, 
že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov z ...1,  

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...2, 

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...3,  

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, ako aj na stanoviská Výboru pre 
kontrolu rozpočtu, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť 
a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, 
Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci a Výboru pre ústavné veci (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C ...
2 Ú. v. EÚ C ...
3 Ú. v. EÚ C ...
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

možným účinkom presahovania cez 
hranice členských štátov. Platí to aj pre 
prípady, keď nebezpečné výrobky môžu 
spôsobiť poškodenie životného prostredia.

__________________ __________________

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

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

41 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o 
bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a 
ťažby ropy a zemného plynu na mori, 
a o zmene smernice 2004/35/ES (Ú. v. EÚ 
L 178, 28.6.2013, s. 66).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

nevyhnutné pre fungovanie vnútorného 
trhu a blaho spoločnosti.

__________________ __________________

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

45 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 
o opatreniach na zabezpečenie vysokej 
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí 
a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ 
L 194, 19.7.2016, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Únia je založená na spoločných 
hodnotách a zásadách. Zaručuje 
dodržiavanie ľudských práv a základných 
slobôd zakotvených v Charte základných 
práv Európskej únie (ďalej len „charta“). 
Keďže ide o práva a zásady, ktoré sú 
základom Európskej únie, ich ochrana
má rozhodujúci význam a osoby, ktoré 
odhaľujú porušovanie týchto práv, by 
mali mať nárok na ochranu podľa tejto 
smernice.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Po prvé, ochrana by sa mala 
uplatňovať na osoby, ktoré majú štatút 
„pracovníkov“ v zmysle článku 45 ZFEÚ 
v súlade s výkladom Súdneho dvora 

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

Európskej únie52, t. j. osoby, ktoré 
vykonávajú počas určitého časového 
obdobia v prospech inej osoby a pod jej 
vedením činnosti, za ktoré dostávajú 
odmenu. Verejní činitelia a úradníci 
vrátane inštitucionálnych a ústavných 
orgánov a armády by preto mali mať plný 
nárok na ochranu podľa tejto smernice.
Ochrana by sa mala poskytovať aj 
pracovníkom s neštandardným 
pracovnoprávnym vzťahom vrátane 
pracovníkov na kratší pracovný čas 
a pracovníkov na dobu určitú, ako aj osôb 
s pracovnou zmluvou alebo 
pracovnoprávnym vzťahom s agentúrou 
dočasného zamestnávania, čo sú druhy 
vzťahov, pri ktorých sa často ťažko 
uplatňuje štandardná ochrana pred 
nespravodlivým zaobchádzaním.

__________________ __________________

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

52 Rozsudok Súdneho dvora z 3. júla 1986, 
Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 
vec C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; 
rozsudok Súdneho dvora zo 14. októbra 
2010, Union Syndicale Solidaires Isère, 
vec C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; 
rozsudok Súdneho dvora z 9. júla 2015, 
Balkaya, vec C-229/14,
ECLI:EU:C:2015:455; rozsudok Súdneho 
dvora zo 4. decembra 2014, FNV Kunsten 
Informatie en Media, vec C-413/13,
ECLI:EU:C:2014:2411; rozsudok 
Súdneho dvora zo 17. novembra 2016, 
Betriebsrat der Ruhrlandklinik, vec C-
216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Ochrana by sa mala rozšíriť aj na (27) Ochrana by sa mala rozšíriť aj na 
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ďalšie kategórie fyzických alebo 
právnických osôb, ktoré síce nie sú 
„pracovníkmi“ v zmysle článku 45 ZFEÚ, 
ale môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri 
odhaľovaní porušení právnych predpisov 
a v súvislosti so svojou pracovnou 
činnosťou sa môžu nachádzať v situácii
hospodárskej zraniteľnosti. Napríklad 
v oblastiach, ako je bezpečnosť výrobkov, 
sú dodávatelia oveľa bližšie k zdroju 
možných nekalých a nezákonných 
postupov výroby, dovozu alebo distribúcie 
nebezpečných výrobkov; pri využívaní 
fondov Únie sú konzultanti poskytujúci 
svoje služby vo výhodnom postavení nato, 
aby upozornili na porušenia, ktorých sú 
svedkami. Takéto kategórie osôb vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb 
poskytujúcich služby, externých 
pracovníkov, zmluvných partnerov, 
subdodávateľov a dodávateľov obvykle 
podliehajú odvetným opatreniam vo forme
predčasného ukončenia alebo zrušenia 
zmluvy o poskytnutí služby, licencie alebo 
povolenia, vo forme straty súvisiacej s 
podnikaním, straty príjmu, nátlaku, 
zastrašovania alebo obťažovania, zaradenia 
na čiernu listinu/bojkotovania obchodnej 
činnosti alebo poškodenia dobrého mena. 
Akcionári a osoby v riadiacich orgánoch 
môžu byť takisto vystavené odvetným 
opatreniam, napríklad z finančného 
hľadiska alebo vo forme zastrašovania 
alebo obťažovania, zaradenia na čiernu 
listinu alebo poškodenia ich dobrého mena. 
Ochrana by sa mala poskytovať aj 
uchádzačom o zamestnanie alebo 
záujemcom o poskytovanie služieb 
organizácii, ktorí získali informácie o 
porušeniach práva počas náborového 
procesu alebo inej fázy rokovaní pred 
uzatvorením zmluvy a ktorí môžu byť 
vystavení odvetným opatreniam, napríklad 
vo forme negatívnych referencií od 
zamestnávateľa alebo zaradenia na čiernu 
listinu/bojkotovania obchodnej činnosti.

ďalšie kategórie fyzických alebo 
právnických osôb, ktoré síce nie sú 
„pracovníkmi“ v zmysle článku 45 ZFEÚ, 
ale môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri 
odhaľovaní porušení právnych predpisov 
a v súvislosti so svojou pracovnou 
činnosťou sa môžu nachádzať v situácii 
hospodárskej zraniteľnosti. Napríklad 
v oblastiach, ako je bezpečnosť výrobkov, 
sú dodávatelia oveľa bližšie k zdroju 
možných nekalých a nezákonných 
postupov výroby, dovozu alebo distribúcie 
nebezpečných výrobkov; pri využívaní 
fondov Únie sú konzultanti poskytujúci 
svoje služby vo výhodnom postavení nato, 
aby upozornili na porušenia, ktorých sú 
svedkami. Takéto kategórie osôb vrátane 
samostatne zárobkovo činných osôb 
poskytujúcich služby, externých 
pracovníkov, zmluvných partnerov, 
subdodávateľov a dodávateľov obvykle 
podliehajú odvetným opatreniam, ktoré 
môžu mať napríklad formu predčasného 
ukončenia alebo zrušenia zmluvy o 
poskytnutí služby, licencie alebo 
povolenia, straty súvisiacej s podnikaním, 
straty príjmu, nátlaku, zastrašovania alebo 
obťažovania, zaradenia na čiernu 
listinu/bojkotovania obchodnej činnosti 
alebo poškodenia dobrého mena. Akcionári 
a osoby v riadiacich orgánoch môžu byť 
takisto vystavené odvetným opatreniam, 
napríklad z finančného hľadiska alebo vo 
forme zastrašovania alebo obťažovania, 
zaradenia na čiernu listinu alebo 
poškodenia ich dobrého mena. Ochrana by 
sa mala poskytovať aj uchádzačom o 
zamestnanie alebo záujemcom o 
poskytovanie služieb organizácii, ktorí 
získali informácie o porušeniach práva 
počas náborového procesu alebo inej fázy 
rokovaní pred uzatvorením zmluvy a ktorí 
môžu byť vystavení odvetným opatreniam, 
napríklad vo forme negatívnych referencií 
od zamestnávateľa alebo zaradenia na 
čiernu listinu/bojkotovania obchodnej 
činnosti.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Úradníci a ostatní zamestnanci 
Európskej únie, ako sa vymedzujú 
v Služobnom poriadku úradníkov 
Európskej únie a v Podmienkach 
zamestnávania ostatných zamestnancov 
Európskej únie, ktoré sa stanovujú 
v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) 
č. 259/681a, sa môžu v rámci svojej 
pracovnej činnosti dostať k informáciám, 
ktoré by mohli byť predmetom 
nahlasovania podľa tejto smernice. 
V tomto zmysle sú kľúčovými osobami pri 
zisťovaní poškodenia verejného záujmu, 
a to aj na úrovni Únie, a zabezpečujú 
riadne uplatňovanie práva, najmä pokiaľ 
ide o ochranu finančných záujmov Únie. 
Navyše sa zdá, že zamestnanci inštitúcií 
môžu byť obeťami odvetných opatrení, 
a preto by mali mať právo na rovnakú 
ochranu ako ostatní pracovníci, na 
ktorých sa vzťahuje táto smernica.

__________________

1a Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Z rovnakých dôvodov je dôležité 
zabezpečiť ochranu tým, ktorí pomáhajú 
nahlasujúcej osobe pri nahlasovaní, 
napríklad tak, že jej poskytujú 
poradenstvo o tom, ako postupovať, 
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o kanáloch nahlasovania, poskytovanej 
ochrane alebo formulácii informácií. 
Tieto osoby sa môžu dozvedieť 
o zverejňovaných informáciách a môžu sa 
tak tiež stať obeťami odvetných opatrení. 
Preto by mali mať nárok na ochranu 
podľa tejto smernice. Investigatívni 
novinári navyše zohrávajú dôležitú úlohu 
aj ako sprostredkovatelia, najmä v prípade 
zverejňovania informácií. Ich ochrana je 
preto nevyhnutná aj na zabezpečenie 
vysokej úrovne rešpektovania slobody 
prejavu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Účinné odhaľovanie vážneho
poškodenia verejného záujmu 
a predchádzanie takémuto poškodeniu si 
vyžaduje, aby sa nahlasované informácie, 
ktoré spĺňajú podmienky ochrany, 
vzťahovali nielen na nezákonné činnosti, 
ale aj na zneužitie práva, konkrétne na 
prípady konania alebo opomenutia, ktoré 
sa z formálneho hľadiska nejavia ako 
nezákonné, ale sú v rozpore s predmetom 
alebo účelom zákona.

(29) Účinné odhaľovanie poškodenia 
verejného záujmu a predchádzanie 
takémuto poškodeniu si vyžaduje, aby sa 
nahlasované informácie, ktoré spĺňajú 
podmienky ochrany, vzťahovali nielen na 
nezákonné činnosti, ale aj na zneužitie 
práva, konkrétne na prípady konania alebo 
opomenutia, ktoré sa z formálneho 
hľadiska nejavia ako nezákonné, ale sú 
v rozpore s predmetom alebo účelom 
zákona, ako aj všeobecnejšie na každé 
protiprávne konanie, ktoré poškodzuje 
verejný záujem.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Na účinné predchádzanie 
porušeniam práva Únie je potrebné, aby sa 
ochrana poskytovala aj osobám, ktoré 
poskytujú informácie o možných 
porušeniach, ku ktorým ešte nedošlo, ale 
pravdepodobne budú spáchané. Z tých 
istých dôvodov je ochrana odôvodnená aj 
v prípade osôb, ktoré nepredkladajú 
nesporné dôkazy, ale vyjadrujú 
odôvodnené obavy alebo podozrenia. 
Ochrana by sa zároveň nemala vzťahovať 
na nahlasovanie informácií, ktoré sú už 
zverejnené, ani na nahlasovanie 
nepodložených fám a klebiet.

(30) Na účinné predchádzanie 
porušeniam práva Únie je potrebné, aby sa 
ochrana poskytovala aj osobám, ktoré 
poskytujú informácie o možných 
porušeniach, ku ktorým ešte nedošlo, ale 
pravdepodobne budú spáchané. Z tých 
istých dôvodov je ochrana odôvodnená aj 
v prípade osôb, ktoré nepredkladajú 
nesporné dôkazy, ale vyjadrujú 
odôvodnené obavy alebo podozrenia. 
Ochrana by sa zároveň nemala vzťahovať 
na nahlasovanie informácií, ktoré sú už 
zjavne zverejnené, ani na nahlasovanie 
nepodložených fám a klebiet.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Pri odvetných opatreniach je 
vyjadrený blízky vzťah (príčina 
a následok), ktorý musí existovať medzi 
nahlásením a nepriaznivým 
zaobchádzaním, ktorému priamo alebo 
nepriamo čelí nahlasujúca osoba, čo je 
podmienkou toho, aby táto osoba mohla 
získať právnu ochranu. V záujme účinnej 
ochrany nahlasujúcich osôb ako 
prostriedku na posilnenie presadzovania 
práva Únie je potrebné stanoviť široké 
vymedzenie pojmu odvetné opatrenia, 
ktoré zahŕňa akékoľvek konanie alebo 
opomenutie, ku ktorým dochádza 
v súvislosti s pracovnou činnosťou a ktoré 
týmto osobám spôsobujú ujmu.

(31) Pri odvetných opatreniach je 
vyjadrený blízky vzťah (príčina 
a následok), ktorý musí existovať medzi 
nahlásením a nepriaznivým 
zaobchádzaním, ktorému priamo alebo 
nepriamo čelí nahlasujúca osoba, čo je 
podmienkou toho, aby táto osoba mohla 
získať právnu ochranu. V záujme účinnej 
ochrany nahlasujúcich osôb ako 
prostriedku na posilnenie presadzovania 
práva Únie je potrebné stanoviť široké 
vymedzenie pojmu odvetné opatrenia, 
ktoré zahŕňa akékoľvek konanie alebo 
opomenutie, ku ktorým dochádza 
v súvislosti s pracovnou činnosťou a ktoré 
týmto osobám spôsobujú ujmu. Toto 
vymedzenie môže už zo svojej podstaty 
pozostávať len z otvoreného zoznamu 
príkladov, pretože formy odvetných 
opatrení sú obmedzené len 
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predstavivosťou tých, ktorí ich 
vykonávajú.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) V právnych predpisoch Únie 
v konkrétnych oblastiach, ako je 
zneužívanie trhu53, civilné letectvo54 alebo 
bezpečnosť operácií prieskumu ložísk 
a ťažby ropy a zemného plynu na mori55 sa 
už stanovuje vytvorenie interných 
a externých kanálov nahlasovania. 
Povinnosti týkajúce sa vytvorenia takýchto 
kanálov stanovené v tejto smernici by mali 
v čo najväčšej miere vychádzať 
z existujúcich kanálov stanovených 
v konkrétnych aktoch Únie.

(35) V právnych predpisoch Únie 
v konkrétnych oblastiach, ako je 
zneužívanie trhu53, civilné letectvo54 alebo 
bezpečnosť operácií prieskumu ložísk 
a ťažby ropy a zemného plynu na mori55 sa 
už stanovuje vytvorenie interných 
a externých kanálov nahlasovania. 
Povinnosti týkajúce sa vytvorenia takýchto 
kanálov stanovené v tejto smernici by mali 
v čo najväčšej miere vychádzať 
z existujúcich kanálov stanovených 
v konkrétnych aktoch Únie. Ak takéto 
ustanovenia neexistujú a ak pravidlá 
stanovené v tejto smernici poskytujú 
väčšiu ochranu, mali by sa uplatniť práve 
tieto pravidlá.

__________________ __________________

53 Už citované. 53 Už citované.

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

54 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 
o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne 
nadväzujúcich opatreniach v civilnom 
letectve, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) 
č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. 
EÚ L 122, 24.4.2014, s. 18).

55 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna 2013 
o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu 
a ťažby ropy a zemného plynu na mori 

55 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2013/30/EÚ z 12. júna 2013 o bezpečnosti 
vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy 
a zemného plynu na mori a o zmene 
smernice 2004/35/ES (Ú. v. EÚ L 178, 
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a o zmene smernice 2004/35/ES. 28.6.2013, s. 66).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) Ukázalo sa, že rešpektovanie 
dôvernosti informácií o totožnosti osoby, 
ktorá nahlasuje alebo zverejňuje 
informácie, je základným prvkom na 
vyhnutie sa prekážkam a mechanizmom 
autocenzúry. Z tohto dôvodu je vhodné 
zabezpečiť, aby sa od tejto povinnosti 
zachovania dôvernosti mohlo upustiť len 
za obmedzených okolností vo 
výnimočných prípadoch, keď je 
zverejnenie informácií týkajúcich sa 
totožnosti osoby, ktorá nahlasuje alebo 
zverejňuje informácie, nevyhnutnou 
a primeranou povinnosťou, ktorá sa 
vyžaduje podľa právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátnych právnych predpisov 
v súvislosti s vyšetrovaniami, následnými 
súdnymi konaniami alebo v záujme 
ochrany slobôd iných vrátane práva na 
obhajobu dotknutej osoby, pričom sa na 
ňu v každom prípade vzťahujú primerané 
záruky podľa týchto právnych predpisov. 
V prípade porušenia povinnosti zachovať 
dôvernosť informácií o totožnosti osoby, 
ktorá nahlasuje alebo zverejňuje 
informácie, by sa mali stanoviť primerané 
sankcie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 44 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44b) Anonymné nahlásenie alebo 
zverejnenie informácií je možnosť, ktorá 
sa používa a ktorá by sa nemala 
zakazovať. Hoci cieľom tejto smernice 
nie je upravovať možnosti tohto druhu 
nahlasovania alebo zverejňovania 
informácií, nemalo by sa celkom vylúčiť 
z rozsahu jej pôsobnosti. Ak teda osoba, 
ktorá nahlasuje alebo zverejňuje 
informácie, chce zostať v anonymite, jej 
totožnosť by sa nemala odhaliť. Ak sa 
však totožnosť tejto osoby odhalí, táto 
osoba by mala mať nárok na ochranu 
podľa tejto smernice a dôvernosť 
informácií o jej totožnosti by sa mala 
zaručovať aj naďalej.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Požiadavka odstupňovaného 
využitia kanálov nahlasovania je potrebná
na zaistenie toho, aby sa informácie dostali 
k osobám, ktoré môžu prispieť k včasnému 
a účinnému vyriešeniu možného ohrozenia 
verejného záujmu, a aby sa takisto 
zabránilo neodôvodnenému poškodeniu 
dobrého mena v dôsledku zverejnenia 
informácií. Zároveň sú potrebné niektoré 
výnimky z jej uplatňovania, ktoré
nahlasujúcej osobe umožňujú vybrať si 
najvhodnejší kanál v závislosti od 
konkrétnych okolností prípadu. Okrem 
toho treba chrániť zverejnenie informácií 
so zreteľom na demokratické zásady, ako 
sú transparentnosť a zodpovednosť, a na 
základné práva, ako sú sloboda prejavu a
sloboda médií, a súčasne vyvážiť záujem 

(61) Interné využívanie kanálov 
nahlasovania je účinné na zaistenie toho, 
aby sa informácie dostali k osobám, ktoré 
môžu prispieť k včasnému a účinnému 
vyriešeniu možného ohrozenia verejného 
záujmu. Zároveň je potrebné zaručiť 
veľkú flexibilitu, ktorá umožní
nahlasujúcej osobe vybrať si najvhodnejší 
kanál v závislosti od konkrétnych okolností 
prípadu. Okrem toho treba chrániť 
zverejnenie informácií so zreteľom na 
demokratické zásady, ako sú 
transparentnosť a zodpovednosť, a na 
základné práva, ako sú sloboda prejavu,
sloboda médií a právo na informácie, a 
súčasne vyvážiť záujem zamestnávateľov 
riadiť svoje organizácie a chrániť svoje 
záujmy so záujmom verejnosti využívať 
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zamestnávateľov riadiť svoje organizácie a 
chrániť svoje záujmy so záujmom 
verejnosti využívať ochranu pred ujmou, a 
to v súlade s kritériami stanovenými v 
judikatúre Európskeho súdu pre ľudské 
práva57.

ochranu pred ujmou, a to v súlade s 
kritériami stanovenými v judikatúre 
Európskeho súdu pre ľudské práva57.

__________________ __________________

57 Jedným z kritérií na určenie toho, či sú 
odvetné opatrenia proti oznamovateľom 
zverejňujúcim informácie v rozpore so 
slobodou prejavu spôsobom, ktorý nie je 
v demokratickej spoločnosti nevyhnutný, je 
to, či osoby, ktoré informácie zverejnili, 
mali k dispozícii alternatívne spôsoby ich 
zverejnenia; pozri napríklad vec 
Guja/Moldavsko [GC], č. 14277/04, ECHR 
2008.

57 Jedným z kritérií na určenie toho, či sú 
odvetné opatrenia proti oznamovateľom 
zverejňujúcim informácie v rozpore so 
slobodou prejavu spôsobom, ktorý nie je 
v demokratickej spoločnosti nevyhnutný, je 
to, či osoby, ktoré informácie zverejnili, 
mali k dispozícii alternatívne spôsoby ich 
zverejnenia; pozri napríklad vec 
Guja/Moldavsko [GC], č. 14277/04, ECHR 
2008.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) V iných prípadoch sa nemohlo 
odôvodnene očakávať, že interné kanály 
budú riadne fungovať, napríklad ak majú 
nahlasujúce osoby opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že by boli v súvislosti 
s nahlasovaním vystavené odvetným 
opatreniam; že ich dôvernosť nebude 
chránená; že do porušenia je zapojená 
osoba, ktorá nesie v súvislosti s pracovnou 
činnosťou konečnú zodpovednosť; že 
porušenie môže byť utajené; že dôkazy 
môžu byť utajené alebo zničené; že 
účinnosť vyšetrovacích úkonov príslušných 
orgánov by mohla byť ohrozená alebo že 
sú potrebné naliehavé opatrenia (napríklad 
z dôvodu bezprostredného rizika 
závažného a konkrétneho ohrozenia života, 
zdravia a bezpečnosti osôb alebo životného 
prostredia). Vo všetkých takýchto 
prípadoch musia byť osoby, ktoré externe 
nahlasujú informácie príslušným orgánom 
a, v relevantných prípadoch, orgánom, 
úradom alebo agentúram Únie, chránené. 
Ochrana sa okrem toho poskytuje aj 
v prípadoch, keď právne predpisy Únie 
nahlasujúcim osobám umožňujú priame 
nahlasovanie príslušným vnútroštátnym 
orgánom alebo orgánom, úradom alebo 
agentúram Únie, napríklad v súvislosti 
s podvodmi týkajúcimi sa rozpočtu Únie, 
prevenciou a odhaľovaním prania 
špinavých peňazí a financovaním 
terorizmu alebo v oblasti finančných 
služieb.

(63) V iných prípadoch sa nemohlo 
odôvodnene očakávať, že interné kanály 
budú riadne fungovať, napríklad ak majú 
nahlasujúce osoby opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že by boli v súvislosti 
s nahlasovaním vystavené odvetným 
opatreniam; že ich dôvernosť nebude 
chránená; že do porušenia je zapojená 
osoba, ktorá nesie v súvislosti s pracovnou 
činnosťou konečnú zodpovednosť; že 
porušenie môže byť utajené; že dôkazy 
môžu byť utajené alebo zničené; že 
účinnosť vyšetrovacích úkonov príslušných 
orgánov by mohla byť ohrozená, že 
verejnosť má záujem byť informovaná
alebo že sú potrebné naliehavé opatrenia 
(napríklad z dôvodu bezprostredného rizika 
závažného a konkrétneho ohrozenia života, 
zdravia a bezpečnosti osôb alebo životného 
prostredia). Osoby, ktoré externe nahlasujú 
informácie príslušným orgánom a, v 
relevantných prípadoch, orgánom, úradom 
alebo agentúram Únie, musia byť preto 
chránené, ak sa domnievajú, že je 
vhodnejšie použiť externé nahlasovanie. 
Ochrana sa okrem toho poskytuje aj 
v prípadoch, keď právne predpisy Únie 
nahlasujúcim osobám umožňujú priame 
nahlasovanie príslušným vnútroštátnym 
orgánom alebo orgánom, úradom alebo 
agentúram Únie, napríklad v súvislosti 
s podvodmi týkajúcimi sa rozpočtu Únie, 
prevenciou a odhaľovaním prania 
špinavých peňazí a financovaním 
terorizmu alebo v oblasti finančných 
služieb.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Osoby, ktoré priamo zverejňujú 
informácie, by mali mať nárok na ochranu 
aj v prípadoch, ak sa porušenie neriešilo 
(napríklad nebolo riadne posúdené alebo 
prešetrené, alebo neboli prijaté žiadne 
nápravné opatrenia) napriek tomu, že 
bolo nahlásené interne a/alebo externe pri 
odstupňovanom využití dostupných 
kanálov; alebo v prípadoch, keď 
nahlasujúce osoby majú opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že došlo k tajnej 
dohode medzi páchateľom porušenia 
a príslušným orgánom, že môžu byť 
utajené alebo zničené dôkazy alebo že 
účinnosť vyšetrovania príslušnými 
orgánmi by mohla byť ohrozená; alebo 
v prípadoch bezprostredného a zjavného 
ohrozenia verejného záujmu alebo ak 
existuje riziko nezvratnej škody okrem 
iného vrátane poškodenia fyzickej 
integrity.

(64) Osoby, ktoré priamo zverejňujú 
informácie, by v prípade, že to považujú za 
potrebné, takisto mali mať nárok na 
ochranu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 64 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64a) Ochrana oznamovateľov 
umožňuje predchádzať poškodeniu 
verejného záujmu a naprávať toto 
poškodenie. Hoci je dôležité vymedziť 
ucelený a spoľahlivý systém nahlasovania 
porušení právnych predpisov, ktoré sa 
stanovujú v tejto smernici, jadro systému 
by malo byť založené na relevantnosti 
a význame informácií, ktoré boli 
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oznámené dotknutej organizácii, 
príslušným orgánom alebo verejnosti. 
Preto je potrebné zabezpečiť, aby sa 
ochrana ponúkaná na základe tejto 
smernice poskytovala každej osobe, ktorá 
podáva hlásenie alebo zverejňuje 
informácie, ako sa stanovuje v tejto 
smernici, bez toho, aby sa proti nej mohol 
použiť akýkoľvek prvok týkajúci sa jej 
motivácie, na základe ktorého by sa jej 
odoprela táto ochrana.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(65) Nahlasujúce osoby by mali byť 
chránené pred akoukoľvek formou 
odvetných opatrení, či už priamych alebo 
nepriamych, ktoré prijali ich 
zamestnávatelia alebo 
zákazníci/príjemcovia služieb a osoby, 
ktoré pre týchto zákazníkov/príjemcov 
služieb pracujú alebo ktoré konajú v ich 
mene, vrátane spolupracovníkov 
a manažérov v tej istej organizácii alebo 
v iných organizáciách, s ktorými je 
nahlasujúca osoba v kontakte v súvislosti 
so svojou pracovnou činnosťou, ak je 
odvetné opatrenie dotknutou osobou 
odporúčané alebo tolerované. Mala by sa 
poskytovať ochrana proti odvetným 
opatreniam voči samotnej nahlasujúcej 
osobe, ale aj proti tým opatreniam, ktoré 
môžu byť prijaté voči právnemu subjektu, 
ktorý nahlasujúca osoba zastupuje, ako je 
odmietnutie poskytovania služieb, 
zaradenie na čiernu listinu alebo 
bojkotovanie obchodnej činnosti. 
Nepriame odvetné opatrenia zahŕňajú aj 
opatrenia prijaté proti rodinným 
príslušníkom nahlasujúcej osoby, ktorí sú 

(65) Nahlasujúce osoby by mali byť 
chránené pred akoukoľvek formou 
odvetných opatrení, či už priamych alebo 
nepriamych, ktoré prijali ich 
zamestnávatelia alebo 
zákazníci/príjemcovia služieb a osoby, 
ktoré pre týchto zákazníkov/príjemcov 
služieb pracujú alebo ktoré konajú v ich 
mene, vrátane spolupracovníkov 
a manažérov v tej istej organizácii alebo 
v iných organizáciách, s ktorými je 
nahlasujúca osoba v kontakte v súvislosti 
so svojou pracovnou činnosťou, ak je 
odvetné opatrenie dotknutou osobou 
odporúčané alebo tolerované. Mala by sa 
poskytovať ochrana proti odvetným 
opatreniam voči samotnej nahlasujúcej 
osobe, ale aj proti tým opatreniam, ktoré
môžu byť prijaté voči právnemu subjektu, 
ktorý nahlasujúca osoba zastupuje, ako je 
odmietnutie poskytovania služieb, 
zaradenie na čiernu listinu alebo 
bojkotovanie obchodnej činnosti. 
Nepriame odvetné opatrenia zahŕňajú aj 
opatrenia prijaté proti osobám, ktoré 
poskytujú nahlasujúcej osobe pomoc,
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takisto v pracovnom kontexte prepojení so 
zamestnávateľom nahlasujúcej osoby alebo 
s jej zákazníkom/príjemcom služieb a so 
zástupcami pracovníkov, ktorí nahlasujúcej 
osobe poskytli podporu.

rodinným príslušníkom nahlasujúcej 
osoby, ktorí sú takisto v pracovnom 
kontexte prepojení so zamestnávateľom 
nahlasujúcej osoby alebo s jej 
zákazníkom/príjemcom služieb a so 
zástupcami pracovníkov, ktorí nahlasujúcej 
osobe poskytli podporu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Potenciálnych oznamovateľov, 
ktorí si nie sú istí tým, ako hlásenie podať 
alebo či budú v konečnom dôsledku 
chránení, môže táto neistota od 
nahlasovania odradiť. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa príslušné 
informácie poskytovali ľahko použiteľným
spôsobom a aby boli ľahko dostupné 
širokej verejnosti. Malo by byť k dispozícii 
individuálne, nestranné a dôverné 
bezplatné poradenstvo, napríklad 
v súvislosti s tým, či sa na predmetné 
informácie vzťahujú platné pravidlá 
o ochrane oznamovateľov, ktorý kanál 
nahlasovania možno najlepšie použiť 
a ktoré alternatívne postupy sú k dispozícii 
v prípade, že sa na tieto informácie 
nevzťahujú platné pravidlá 
(„informovanie“). Prístup k takémuto 
poradenstvu môže pomôcť zabezpečiť, aby 
nahlasovanie prebiehalo prostredníctvom 
vhodných kanálov a zodpovedným 
spôsobom a aby boli porušenia 
a protiprávne konanie odhalené včas alebo 
aby sa im dokonca predchádzalo.

(67) Potenciálnych oznamovateľov, 
ktorí si nie sú istí tým, ako hlásenie podať 
alebo či budú v konečnom dôsledku 
chránení, môže táto neistota od 
nahlasovania odradiť. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa príslušné 
informácie poskytovali ľahko
zrozumiteľným spôsobom a aby boli ľahko 
dostupné širokej verejnosti. Malo by byť 
k dispozícii individuálne, nestranné 
a dôverné bezplatné poradenstvo, napríklad 
v súvislosti s tým, či sa na predmetné 
informácie vzťahujú platné pravidlá 
o ochrane oznamovateľov, ktorý kanál 
nahlasovania možno najlepšie použiť 
a ktoré alternatívne postupy sú k dispozícii 
v prípade, že sa na tieto informácie 
nevzťahujú platné pravidlá 
(„informovanie“). Prístup k takémuto 
poradenstvu môže pomôcť zabezpečiť, aby 
nahlasovanie prebiehalo prostredníctvom 
vhodných kanálov a zodpovedným 
spôsobom a aby boli porušenia 
a protiprávne konanie odhalené včas alebo 
aby sa im dokonca predchádzalo.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Odôvodnenie 67 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67a) V členských štátoch, ktoré 
zabezpečujú rozšírenú ochranu 
oznamovateľov, existujú rôzne podporné 
mechanizmy pre osoby, ktoré nahlasujú 
alebo zverejňujú informácie. V niektorých 
prípadoch môže poskytovať poradenstvo 
príslušný orgán, ktorý je súčasťou 
verejnej správy, v iných zase zohráva 
dôležitú úlohu občianska spoločnosť. 
V snahe umožniť flexibilitu s ohľadom 
na rôzne vnútroštátne súvislosti by sa 
malo stanoviť, že individuálne 
poradenstvo bude poskytovať nezávislý 
orgán, zástupca pracovníkov alebo 
kvalifikovaný subjekt určený členským 
štátom, ktorý ponúka dostatočné záruky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Odvetné opatrenia budú 
pravdepodobne prezentované ako 
opodstatnené z iných dôvodov, ako je 
nahlasovanie, a pre nahlasujúce osoby 
môže byť veľmi ťažké preukázať 
prepojenie medzi nimi, zatiaľ čo páchatelia 
odvetných opatrení môžu mať väčšiu moc 
a zdroje na zdokumentovanie prijatých 
opatrení a odôvodnenia. Preto ak 
nahlasujúca osoba prima facie preukáže, že 
nahlásila alebo zverejnila informácie 
v súlade s touto smernicou a utrpela ujmu, 
dôkazné bremeno by sa malo preniesť na 
osobu, ktorá prijala škodlivé opatrenia 

(70) Odvetné opatrenia budú 
pravdepodobne prezentované ako 
opodstatnené z iných dôvodov, ako je 
nahlasovanie, a pre nahlasujúce osoby 
môže byť veľmi ťažké preukázať 
prepojenie medzi nimi, zatiaľ čo páchatelia 
odvetných opatrení môžu mať väčšiu moc 
a zdroje na zdokumentovanie prijatých 
opatrení a odôvodnenia. Preto ak 
nahlasujúca osoba prima facie preukáže, že 
nahlásila alebo zverejnila informácie 
v súlade s touto smernicou a utrpela ujmu, 
malo by sa predpokladať, že utrpená ujma 
vyplýva z odvetných opatrení. Dôkazné 
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a ktorá by mala preukázať, že prijaté 
opatrenia neboli nijako spojené 
s nahlásením alebo so zverejnením 
informácií.

bremeno by sa malo preniesť na osobu, 
ktorá prijala škodlivé opatrenia a ktorá by 
mala preukázať, že prijaté opatrenia neboli
nijako spojené s nahlásením alebo so 
zverejnením informácií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Odôvodnenie 75 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75a) Rovnako aj pociťovaný tlak, 
dôsledky odvetných opatrení alebo 
obťažovania, strata dôvery a strach 
o budúcnosť môžu nahlasujúcu osobu 
dlhodobo vyvádzať z rovnováhy, a to 
najmä počas súdneho konania. Táto 
zraniteľnosť môže ohroziť konanie 
nahlasujúcej osoby v prospech verejného 
záujmu, ale najmä jej zdravie a život 
v spoločnosti. To je dôvodom na zavedenie 
opatrení psychologickej podpory, ktoré 
majú pomôcť nahlasujúcej osobe počas 
jej konania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78) Na zabezpečenie účinnosti pravidiel 
o ochrane oznamovateľov sú potrebné 
sankcie. Sankcie voči tým, ktorí prijímajú 
odvetné alebo iné nepriaznivé opatrenia 
voči nahlasujúcim osobám, môžu odradiť 
od prijímania takýchto opatrení. Sankcie 
voči osobám, ktoré nahlasujú alebo 

(78) Na zabezpečenie účinnosti pravidiel 
o ochrane oznamovateľov sú potrebné 
sankcie. Sankcie voči tým, ktorí prijímajú 
odvetné alebo iné nepriaznivé opatrenia 
voči nahlasujúcim osobám, môžu odradiť 
od prijímania takýchto opatrení.
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zverejňujú informácie, v prípade ktorých 
sa preukázalo, že boli vedome nepravdivé, 
sú potrebné na odradenie od ďalšieho 
zlomyseľného nahlasovania a na 
zachovanie dôveryhodnosti systému. 
Primeranosť takýchto sankcií by mala 
zabezpečiť, aby nemali odradzujúci vplyv 
na potenciálnych oznamovateľov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(82) Vecná pôsobnosť tejto smernice je 
založená na identifikácii oblastí, v ktorých 
sa zavedenie ochrany oznamovateľov zdá 
odôvodnené a potrebné na základe 
dôkazov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. 
Takáto vecná pôsobnosť môže byť 
rozšírená aj na ďalšie oblasti alebo akty 
Únie, ak sa to ukáže ako nevyhnutné na 
posilnenie ich presadzovania vzhľadom na 
dôkazy, ktoré sa môžu objaviť 
v budúcnosti, alebo na základe hodnotenia 
fungovania tejto smernice.

(82) Vecná pôsobnosť tejto smernice je 
založená na identifikácii oblastí, v ktorých 
sa zavedenie ochrany oznamovateľov zdá 
odôvodnené a potrebné na základe 
dôkazov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. 
Takáto vecná pôsobnosť môže byť 
rozšírená aj na ďalšie oblasti alebo akty 
Únie, ak sa to ukáže ako nevyhnutné na 
posilnenie ich presadzovania vzhľadom na 
dôkazy, ktoré by mala Komisia naďalej 
zbierať a ktoré sa môžu objaviť 
v budúcnosti, alebo na základe hodnotenia 
fungovania tejto smernice.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(84) Cieľ tejto smernice, konkrétne 
posilniť presadzovanie v určitých 
oblastiach politiky a pri určitých aktoch, 
v prípade ktorých môže porušenie práva 

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Kapitola 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ROZSAH PÔSOBNOSTI A 
VYMEDZENIE POJMOV

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH 
PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE 
POJMOV

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -1

Predmet úpravy
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Cieľom tejto smernice je prostredníctvom 
zaručenia vysokej úrovne ochrany 
základných práv a slobôd posilniť 
uplatňovanie právnych predpisov a politík 
Únie a ochranu všeobecného záujmu, a to 
stanovením spoločných minimálnych 
noriem na ochranu osôb nahlasujúcich 
nezákonné činnosti alebo zneužitie práva 
v oblastiach uvedených v článku 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V tejto smernici sa stanovujú 
spoločné minimálne normy na ochranu 
osôb, ktoré nahlasujú alebo zverejňujú 
informácie zamerané na:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) porušenia týkajúce sa základných 
práv a slobôd, ktoré sú chránené chartou.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) úradníci a ostatní zamestnanci 
Európskej únie, ako sa vymedzujú 
v Služobnom poriadku úradníkov 
Európskej únie a v Podmienkach 
zamestnávania ostatných zamestnancov 
Európskej únie, ktoré sa stanovujú 
v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) 
č. 259/681a.

__________________

1aÚ. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto smernica sa vzťahuje aj na 
nahlasujúce osoby, ktorých pracovný 
pomer sa ešte len má začať, ak boli 
informácie o porušení získané počas 
procesu náboru alebo iného rokovania pred 
uzavretím zmluvy.

2. Táto smernica sa vzťahuje aj na 
nahlasujúce osoby, ktorých pracovný 
pomer sa ešte len má začať, ak boli 
informácie o porušení získané počas 
procesu náboru alebo iného rokovania pred 
uzavretím zmluvy, ako aj na nahlasujúce 
osoby, ktorých pracovnoprávny vzťah sa 
skončil.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. „porušenia“ sú protiprávne kroky, 
skutočné alebo možné nezákonné činnosti 
alebo zneužitie práva týkajúce sa aktov 
Únie, keďže tieto akty tvoria rámec 
ochrany všeobecného záujmu Únie, a 
oblastí patriacich do rozsahu pôsobnosti 
uvedeného v článku 1 a v prílohe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(Netýka sa slovenskej verzie.)

   

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(Netýka sa slovenskej verzie.)

   

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. „osoba, ktorá poskytuje 
nahlasujúcej osobe pomoc,“ je fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá prispieva 
k podaniu hlásenia, asistuje alebo 
pomáha nahlasujúcej osobe pri 
nahlasovaní.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

hroziace alebo skutočné konanie alebo 
opomenutie vyvolané interným alebo 
externým nahlásením alebo zverejnením 
informácií, ku ktorému dochádza 
v súvislosti s pracovnou činnosťou a ktoré 
nahlasujúcej osobe spôsobuje alebo môže 
spôsobiť neopodstatnenú ujmu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 6 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) inštitúcie, orgány a úrady 
a agentúry Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dôverné oznámenie nahlasujúcej 
osobe o prijatí hlásenia v lehote 
nepresahujúcej sedem dní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) primeranú lehotu nepresahujúcu 
mesiac odo dňa oznámenia o prijatí
hlásenia na poskytnutie spätnej väzby 
nahlasujúcej osobe o následných 
opatreniach prijatých v nadväznosti na 
hlásenie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osobou alebo oddelením 
uvedenými v odseku 1 písm. b) môže byť 
tá istá osoba, ktorá je príslušná pre 
prijímanie hlásení. Ďalšie osoby môžu byť 
označené ako „dôveryhodné osoby“, ktoré 
môžu nahlasujúce osoby a osoby, ktoré 
majú v úmysle nahlasovať informácie, 
požiadať o dôverné poradenstvo.

3. Osobou alebo oddelením 
uvedenými v odseku 1 písm. b) môže byť 
tá istá osoba, ktorá je príslušná pre 
prijímanie hlásení. Ďalšie osoby môžu byť 
označené ako „dôveryhodné osoby“, ktoré 
môžu nahlasujúce osoby a osoby, ktoré 
majú v úmysle nahlasovať informácie, 
požiadať o dôverné poradenstvo. Týmito 
osobami môžu byť predovšetkým 
zástupcovia pracovníkov.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) dôverné oznámenie nahlasujúcej 
osobe o prijatí hlásenia v lehote 
nepresahujúcej sedem dní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) primeraná lehota, ktorá nepresahuje 
dva mesiace, resp. v riadne odôvodnených 
prípadoch štyri mesiace odo dňa 
oznámenia o prijatí hlásenia, na 
poskytnutie spätnej väzby nahlasujúcej 
osobe o následných opatreniach prijatých 
v nadväznosti na hlásenie a typ a obsah 
tejto spätnej väzby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Nahlasujúca osoba má nárok na 
ochranu podľa tejto smernice za 
predpokladu:
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tejto smernice.

a) že má opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že nahlásené informácie boli 
v čase nahlasovania pravdivé;

b) že tieto informácie patria do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice;

c) podala interné hlásenie, ako sa 
stanovuje v článku 5, alebo externé 
hlásenie, ako sa stanovuje v článku 9, 
alebo zverejnila informácie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak nahlasujúca osoba pri 
podávaní hlásenia splnila podmienky 
stanovené v odseku 1, nemôže sa proti nej 
použiť nijaký prvok týkajúci sa jej 
motivácie, na základe ktorého by sa jej 
odoprel nárok na ochranu podľa tejto 
smernice.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

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

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

d) nemohlo sa od nej odôvodnene 
očakávať, že použije kanály interného 
nahlasovania vzhľadom na predmet 
hlásenia;

e) mala opodstatnené dôvody 
domnievať sa, že použitie kanálov 
interného nahlasovania by mohlo ohroziť 
účinnosť vyšetrovania zo strany 
príslušných orgánov;

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osoba nahlasujúca príslušným 
orgánom, úradom alebo agentúram Únie 
porušenia patriace do rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice má nárok na ochranu 
stanovenú v tejto smernici za rovnakých 
podmienok ako osoba, ktorá podala 
hlásenie externe v súlade s podmienkami 
stanovenými v odseku 2.

3. Osoba nahlasujúca príslušným 
orgánom, úradom alebo agentúram Únie 
porušenia patriace do rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice má nárok na ochranu 
stanovenú v tejto smernici za rovnakých 
podmienok ako osoba, ktorá podala 
hlásenie v súlade s odsekom 1.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Osoba, ktorá podala anonymné 
hlásenie a ktorej totožnosť sa 
v neskoršom štádiu odhalí, má nárok na 
ochranu, ktorú poskytuje táto smernica, 
za rovnakých podmienok ako nahlasujúca 
osoba, ktorej totožnosť bola známa od 
samého začiatku nahlásenia alebo 
zverejnenia informácií.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, aby zakázali akúkoľvek formu 
odvetných opatrení, či už priamych alebo 
nepriamych, voči nahlasujúcim osobám, 
ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
v článku 13, a to najmä vo forme:

Členské štáty prijmú všetky potrebné 
opatrenia, aby zakázali akúkoľvek formu 
odvetných opatrení, či už priamych alebo 
nepriamych, voči nahlasujúcim osobám, 
ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
v článku 13, okrem iného vo forme:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na) akéhokoľvek odporúčania 
dotknutej osoby určeného tretej strane, 
ktorá je jej podriadená, s cieľom zaviesť 
istú formu odvetných opatrení, ako sa 
uvádza v tomto článku.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a

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

a) nezaujaté, dôverné a bezplatné 
poradenstvo poskytované, najmä pokiaľ 
ide o rozsah pôsobnosti tejto smernice, 
spôsoby nahlasovania a druhy ochrany 
poskytované nahlasujúcej osobe, ako aj 
o práva dotknutej osoby;

b) právne poradenstvo v prípade súdneho 
sporu;

c) psychologická podpora.

2. Túto podporu môže zabezpečovať 
nezávislý správny orgán, organizácia 
zastupujúca pracovníkov alebo 
kvalifikovaný subjekt určený členským 
štátom, ak spĺňa tieto kritériá:

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

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

c) má neziskový charakter.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V súdnych konaniach týkajúcich sa 
ujmy spôsobenej nahlasujúcej osobe a za 
predpokladu, že táto osoba poskytne 
opodstatnené dôvody, na základe ktorých 
je možné sa domnievať, že táto ujma bola 
odvetným opatrením za podanie hlásenia 

5. V súdnych konaniach týkajúcich sa 
ujmy spôsobenej nahlasujúcej osobe a za 
predpokladu, že táto osoba poskytne 
opodstatnené dôvody, na základe ktorých 
je možné sa domnievať, že táto ujma bola 
odvetným opatrením za podanie hlásenia 
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alebo zverejnenie informácií, je úlohou 
osoby, ktorá prijala odvetné opatrenie, 
preukázať, že táto ujma nebola dôsledkom
hlásenia, ale bola založená výlučne na 
riadne opodstatnených dôvodoch.

alebo zverejnenie informácií, sa 
predpokladá, že táto ujma bola spôsobená 
odvetnými opatreniami za podanie
hlásenia alebo zverejnenie informácií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Okrem výnimky z opatrení, 
postupov a prostriedkov nápravy 
stanovených v smernici (EÚ) 2016/943 
v súdnych konaniach vrátane konaní 
týkajúcich sa poškodzovania dobrého 
mena, porušenia autorského práva, 
povinnosti mlčanlivosti alebo žiadostí 
o náhradu podľa verejného, súkromného 
alebo kolektívneho pracovného práva majú 
nahlasujúce osoby právo spoliehať sa na to, 
že nahlásili alebo zverejnili informácie 
v súlade s touto smernicou, na účely 
podania návrhu na zamietnutie žaloby.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Členské štáty zabezpečia, aby 
nahlasujúca osoba mohla požiadať 
o primeranú psychologickú podporu 
a mala ju k dispozícii.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 15a

Povinnosť zachovávať dôvernosť 
informácií o totožnosti nahlasujúcej osoby

1. Totožnosť nahlasujúcej osoby nemožno 
odhaliť bez jej výslovného súhlasu. Táto 
povinnosť zachovávať dôvernosť sa týka 
aj informácií, ktoré môžu slúžiť na 
identifikáciu nahlasujúcej osoby.

2. Osoba, ktorá disponuje informáciami 
uvedenými v odseku 1 alebo takéto 
informácie získa, je povinná uchovať tieto 
informácie v tajnosti.

3. Okolnosti, za ktorých možno odchylne 
od odseku 2 zverejniť informácie týkajúce 
sa totožnosti nahlasujúcej osoby, sa 
obmedzujú na výnimočné prípady, keď je 
zverejnenie týchto informácií 
nevyhnutnou a primeranou povinnosťou, 
ktorá sa vyžaduje podľa právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov v súvislosti 
s vyšetrovaniami, následnými súdnymi 
konaniami alebo v záujme ochrany slobôd 
iných vrátane práva na obhajobu 
dotknutej osoby, pričom sa na ňu 
v každom prípade vzťahujú primerané 
záruky podľa týchto právnych predpisov.

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 
osoba poverená prijatím hlásenia vopred 
informuje nahlasujúcu osobu o odhalení 
jej totožnosti.

5. Interné a externé kanály nahlasovania 
sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali 
dôvernosť informácií o totožnosti 
nahlasujúcej osoby a zabraňovali prístupu 
neoprávnených osôb.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 
ustanovenia, ktoré sú pre práva 
nahlasujúcich osôb priaznivejšie ako 
ustanovenia, ktoré sú stanovené v smernici, 
bez toho, aby tým bol dotknutý článok 16 
a článok 17 ods. 2.

Členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať 
ustanovenia, ktoré sú pre práva 
nahlasujúcich osôb priaznivejšie ako 
ustanovenia, ktoré sú stanovené v smernici, 
bez toho, aby tým bol dotknutý článok 16.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytnú Komisii 1. Členské štáty poskytnú Komisii 



PE623.965v01-00 42/45 PR\1157702SK.docx

SK

všetky príslušné informácie týkajúce sa 
vykonávania a uplatňovania tejto smernice. 
Komisia na základe poskytnutých
informácií predloží Európskemu 
parlamentu a Rade do 15. mája 2023 
správu o vykonávaní a uplatňovaní tejto 
smernice.

všetky príslušné informácie týkajúce sa 
vykonávania a uplatňovania tejto smernice. 
Komisia na základe poskytnutých 
informácií predloží Európskemu 
parlamentu a Rade do 15. mája 2023 
správu o vykonávaní a uplatňovaní tejto 
smernice. Táto správa obsahuje aj 
počiatočné posúdenie relevantnosti 
rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice na iné oblasti alebo akty Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia so zreteľom na správu 
predloženú podľa odseku 1 a štatistiky 
členských štátov predložené podľa 
odseku 2 predloží do 15. mája 2027
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej posúdi vplyv vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktorými sa 
transponuje táto smernica. V správe sa 
vyhodnotí spôsob fungovania tejto 
smernice a posúdi sa potreba ďalších 
opatrení, prípadne vrátane zmien s cieľom 
rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto smernice 
na ďalšie oblasti alebo akty Únie.

3. Komisia so zreteľom na správu 
predloženú podľa odseku 1 a štatistiky 
členských štátov predložené podľa 
odseku 2 predloží do 15. mája 2025
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej posúdi vplyv vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktorými sa 
transponuje táto smernica. V správe sa 
vyhodnotí spôsob fungovania tejto 
smernice a posúdi sa potreba ďalších 
opatrení, prípadne vrátane zmien s cieľom 
rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto smernice 
na ďalšie oblasti alebo akty Únie.

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Ochrana oznamovateľov: základný nástroj na ochranu všeobecného záujmu

Úvahy o ochrane oznamovateľov prešli v Európe v posledných desaťročiach významným 
vývojom. Vzhľadom na početné štúdie a spätnú väzbu na základe skúseností je v súčasnosti 
podľa všetkého jasné, že oznamovatelia zohrávajú pozitívnu úlohu pri prevencii a náprave 
poškodzovania všeobecného záujmu. Potenciál oznamovania sa však ani zďaleka nevyužíva 
na maximum, pretože mnohí ľudia, ktorí zistia poškodenie všeobecného záujmu v pracovnom 
prostredí, ho stále nenahlasujú systematicky. Dôvodov tejto situácie je viacero, od 
chýbajúceho povedomia o možnostiach nahlasovania až po strach z odvetných opatrení 
v prípade, že osoba prehovorí. To má nepriaznivé dôsledky pre celú spoločnosť, keďže 
naďalej dochádza k rôznym druhom poškodzovania všeobecného záujmu, či už ide 
o environmentálne otázky, boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam alebo korupcii, 
alebo dokonca o verejné zdravie, a keďže sa tým obmedzuje právo občanov na informácie.

K vývoju právnych predpisov týkajúcich sa ochrany oznamovateľov dochádzalo v členských 
štátoch často po veľkých škandáloch alebo katastrofách. Napriek tomu však odporúčania, 
ktoré prijala Rada Európy v roku 2014, znamenali významný krok v stanovení niekoľkých 
noriem, ktoré majú členské štáty transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. 

Skúmaný návrh čiastočne čerpá z týchto noriem, ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre 
ľudské práva, ktorá sa týka slobody prejavu. Spravodajkyňa je plne spokojná s tým, že 
Komisia sa rozhodla založiť svoj návrh smernice na týchto odporúčaniach, s ohľadom na 
uznesenie, ktoré prijal Európsky parlament 24. októbra 2017. 

Rozsah pôsobnosti: zabezpečiť účinnosť navrhnutého nástroja

Spravodajkyňa sa domnieva, že voľba širokého a horizontálneho rozsahu pôsobnosti je 
pozitívna v tom, že umožní pokrytie mnohých oblastí, od ochrany finančných záujmov Únie 
až po jadrovú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a verejného zdravia a boj proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Osoba sa bude považovať za oznamovateľa, ak nahlási 
alebo odhalí porušenie aktu Únie týkajúceho sa týchto oblastí, ako sa vymedzujú v prílohe 
k návrhu. Existuje však isté riziko spojené s konaním, ktoré by nepredstavovalo porušenie 
v zmysle tejto smernice. Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa smernica vzťahovala na 
akékoľvek protiprávne konanie týkajúce sa týchto oblastí. Spravodajkyňa sa domnieva, že sa 
tak lepšie zohľadní ochrana všeobecného záujmu, ktorá je podstatou tohto návrhu.

Keďže Európska únia je založená na spoločných hodnotách a zásadách, ktoré zaručujú 
dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, spravodajkyňa považuje za potrebné zahnúť 
tieto základné práva do rozsahu pôsobnosti tohto textu. 

Úradníci a ostatní zamestnanci Európskej únie sa môžu v rámci svojej pracovnej činnosti 
dostať k informáciám, ktoré by mohli byť predmetom nahlasovania podľa tohto návrhu 
smernice, a môžu sa stať obeťami odvetných opatrení. Je preto dôležité poskytnúť im rovnakú 
ochranu ako iným pracovníkom. Je tiež dôležité zabezpečiť ochranu tým, ktorí pomáhajú 
nahlasujúcim osobám pri nahlasovaní, a to aj pokiaľ ide o investigatívnych novinárov. 

Kanály nahlasovania: konať v záujme oznamovateľa
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Návrh kanálov nahlasovania, ako sa stanovujú v skúmanom texte, poskytuje podľa 
spravodajkyne dostatočné záruky spoľahlivosti a nezávislosti. Mohli by sa však zlepšiť, 
pokiaľ ide o poskytovanie oznámenia o prijatí hlásenia. Lehoty na spracovanie, ktoré navrhuje 
Komisia, sa navyše zdajú pridlhé a mohli by mať negatívny vplyv na oznámenie, a preto 
spravodajkyňa navrhuje ich skrátenie. Takisto sa domnieva, že zástupcovia odborov by sa 
mali plne podieľať na návrhu interných kanálov a mali by byť schopní poskytovať 
poradenstvo a pomoc tým, ktorí si to prajú. Zástupcovia pracovníkov sú v podstate prítomní 
priamo na mieste a sú najlepšie schopní podporiť potenciálneho oznamovateľa pri 
nahlasovaní, informovať ho o kanáloch interného nahlasovania, jeho právach a povinnostiach. 
Je preto dôležité prisúdiť im túto úlohu v rámci tejto smernice.

Okrem toho sa zdá, že je nevyhnutné zabezpečiť vysokú mieru dôvernosti, pokiaľ ide 
o totožnosť osoby, ktorá podáva hlásenie. Osoby, ktoré zistia nezrovnalosti, totiž často 
podliehajú mechanizmom prekážok a autocenzúry, ktoré sú založené na strachu z odhalenia 
ich totožnosti. Ukázalo sa, že dodržiavanie tohto kritéria zlepšilo počet prijatých oznámení. 
Preto je potrebné posilniť ustanovenia skúmaného textu v tejto otázke a stanoviť pevnú 
zásadu dôvernosti, od ktorej sa môže upustiť len vo výnimočných a presne vymedzených 
prípadoch.

Uprednostňovať účinnosť oznámenia a právo na informácie

Skúmaný text je založený na pomerne prísnom poradí využívania kanálov nahlasovania, ktoré 
sprevádzajú isté výnimky. Vo všeobecnosti by sa mal potenciálny oznamovateľ najskôr 
obrátiť na svojho zamestnávateľa, počkať na spracovanie svojho hlásenia, čo môže trvať aj tri 
mesiace, potom sa v prípade neuspokojivej reakcie obrátiť na externý orgán a čakať podľa 
potreby ďalších šesť mesiacov. To môže nielen značne ohroziť samotné oznámenie, ale najmä 
to prináša riziko, že sa oznamovateľ dostane do okamžitých ťažkostí vo vzťahu k svojmu 
zamestnávateľovi. Tento prístup sa navyše zakladá na tom, že oznamovateľ musí preukázať, 
že si v prípade nedodržania poradia, ktoré sa stanovuje v texte, vybral ten najvhodnejší kanál. 
V kontexte už aj tak nevyváženého rozdelenia moci by to mohlo nahlasujúcej osobe spôsobiť 
ujmu. Na záver, v prípade poškodenia všeobecného záujmu sa pri tomto prístupe dostatočne 
nezohľadňuje právo občanov na informácie. Z týchto dôvodov spravodajkyňa navrhuje 
prehodnotiť túto hierarchiu kanálov zavedením väčšej flexibility, aby sa výber toho 
najvhodnejšieho kanála ponechal na nahlasujúcu osobu. 

Hoci je úplne pozitívne, že skúmaný text poskytuje ochranu osobám, ktoré majú rozumné 
dôvody veriť, že oznámené informácie boli v čase ich nahlásenia pravdivé, spravodajkyňa 
zastáva názor, že toto ustanovenie by sa malo ešte viac spresniť, aby sa vylúčila akákoľvek 
možnosť odopretia tejto ochrany z dôvodov súvisiacich so zámermi oznamovateľa. Text by sa 
mal skutočne v prvom rade zameriavať na relevantnosť odhalených informácií z hľadiska 
všeobecného záujmu, skôr než sa začne prejavovať záujem o dôvody ich zverejnenia.

Zabezpečiť účinnú a úplnú ochranu oznamovateľov

Návrh smernice obsahuje všeobecný zákaz odvetných opatrení, ktoré sú opísané v zozname. 
Tento zoznam nemožno v žiadnom prípade považovať za vyčerpávajúci, keďže používané 
odvetné opatrenia sú obmedzené len predstavivosťou. Je preto vhodné spresniť, že tu ide len 
o príklady.

Pokiaľ ide o poskytované formy ochrany, spravodajkyňa by chcela zdôrazniť relevantnosť 
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niektorých z nich. Jedným z týchto opatrení je presunutie dôkazného bremena, pričom 
zároveň sa posilnilo znenie prijaté v návrhu smernice, aby sa potenciál tohto ustanovenia 
mohol rozvinúť naplno.

Objavujú sa už aj prípady anonymného nahlasovania a budú sa objavovať aj naďalej. 
Spravodajkyňa by preto chcela zaviesť ustanovenie, na základe ktorého by sa tento text mohol 
vzťahovať na osobu, ktorej totožnosť by sa odhalila, hoci si priala ostať v anonymite.

V niektorých členských štátoch a medzi niektorými členskými štátmi existujú rôzne podporné 
mechanizmy pre osoby, ktoré nahlasujú alebo zverejňujú informácie. Dôverné poradenstvo 
o mechanizmoch oznamovania môžu teda poskytovať verejné orgány, odborové zväzy alebo 
dokonca organizácie občianskej spoločnosti. Spravodajkyňa sa domnieva, že tieto systémy sú 
nevyhnutné na pomoc oznamovateľom pri nahlasovaní, a preto navrhuje, aby sa 
prostredníctvom smernice zaviedli v rôznych členských štátoch, s ohľadom na vnútroštátne 
kontexty. Spravodajkyňa by navyše chcela, aby sa okrem právnej a finančnej pomoci 
poskytovala oznamovateľom aj psychologická podpora. 

Zaručiť dostatočnú právnu istotu v prípade, že oznamovateľ prehovorí

Niektoré prvky tohto návrhu môžu osoby, ktoré chcú podať hlásenie, odrádzať. Ide najmä 
o prvok závažnosti, ktorej posúdenie môže byť pre samotného jednotlivca ťažké a môže sa 
použiť na diskvalifikáciu jeho konania. Preto treba ochranu zabezpečiť bez ohľadu na 
závažnosť odhalenej informácie, pokiaľ poškodzuje verejný záujem.

V návrhu smernice sa rovnako navrhuje stanoviť sankcie s cieľom odrádzať od zlomyseľného 
a hanlivého oznamovania. Toto ustanovenie sa javí ako nadbytočné vzhľadom na 
ustanovenia, ktoré už existujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch, na základe ktorých sa 
postihujú prípady ohovárania alebo poškodzovania dobrej povesti. Zavádzaním dodatočných 
sankcií by skúmaný text mohol mať odrádzajúci, ak nie demotivujúci účinok, aj pokiaľ ide 
o oprávnené nahlasovanie. Spravodajkyňa preto navrhuje túto časť textu vypustiť. 

Spravodajkyňa zastáva názor, že skúmaný text je len prvou etapou, ale vyplývajú z neho 
dôležité otázky týkajúce sa rozšírenia jeho rozsahu pôsobnosti. Preto je presvedčená, že tento 
text by sa mal rýchlo posúdiť a v prípade potreby zrevidovať, aby sa zlepšila jeho 
horizontálnosť a aby sa zjednodušila jeho zrozumiteľnosť pre občanov.
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