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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 16, 33, 43, 50, το άρθρο 53 
παράγραφος 1, τα άρθρα 62, 91, 100, 103, 
109, 114, 168, 169, 192, 207 και το άρθρο 
325 παράγραφος 4 και τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 
43, 50, το άρθρο 53 παράγραφος 1, τα 
άρθρα 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 
169, 192, 207, το άρθρο 325 παράγραφος 4
και το άρθρο 352 και τη Συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 31,

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης 
Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο 
των καταγγελτών (whistle-blowers) στην 
προστασία των οικονομικών 
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συμφερόντων της ΕΕ,

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2017, σχετικά με θεμιτά 
μέτρα για την προστασία των 
καταγγελτών που ενεργούν προς το 
δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες για 
επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς,

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της  
ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη 
αξιόποινων πράξεων ή ανήθικων και 
ανέντιμων συμπεριφορών για το δημόσιο 
συμφέρον. Συχνά, είναι δύσκολο γι’ 
αυτούς να αξιολογήσουν τη νομιμότητα 
των γεγονότων, όμως, σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η νομική 
αξιολόγηση δεν είναι καθήκον των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, 
εφόσον ενεργούν καλόπιστα και τα 
γεγονότα είναι ακριβή. Ωστόσο, συχνά ο 
φόβος αντιποίνων αποθαρρύνει τους 
δυνητικούς μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος από την αναφορά των 
ανησυχιών ή των υπονοιών τους όταν 
καταγγέλλουν παρατυπίες, κακή 
διαχείριση, κατάχρηση κεφαλαίων, 
κακοδιοίκηση ή δυνητική διαφθορά σε 
σχέση με τη δραστηριότητα δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων εντός της Ένωσης· 
δεν προστατεύονται πραγματικά και δεν 
αισθάνονται προστατευμένοι·

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
συνιστούν στοιχείο του αρχικού σταδίου 
επιβολής του ενωσιακού δικαίου: οι 
καταγγελίες αυτές τροφοδοτούν εθνικά και 
ενωσιακά συστήματα επιβολής του νόμου 
με πληροφορίες που οδηγούν σε 
αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση 
και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού 
δικαίου.

(2) Σε επίπεδο Ένωσης, οι καταγγελίες 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και 
ερευνητών δημοσιογράφων συνιστούν 
στοιχείο του αρχικού σταδίου επιβολής του 
ενωσιακού δικαίου: οι καταγγελίες αυτές 
τροφοδοτούν εθνικά και ενωσιακά 
συστήματα επιβολής του νόμου με 
πληροφορίες που οδηγούν σε 
αποτελεσματικό εντοπισμό, διερεύνηση 
και δίωξη παραβάσεων του ενωσιακού 
δικαίου.
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Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Οι παραβάσεις του ενωσιακού 
δικαίου μπορεί να θίγουν σοβαρά το 
δημόσιο συμφέρον και την άσκηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών. είναι απαραίτητο 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος έναντι αντιποίνων και να 
θεσπιστούν αποτελεσματικοί και 
απόρρητοι δίαυλοι αναφοράς.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος που παρέχεται 
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και 
ανομοιομορφία μεταξύ των διάφορων 
τομέων πολιτικής. Οι συνέπειες των 
παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου που 
έχουν διασυνοριακή διάσταση και 
αποκαλύπτονται από τους μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος καταδεικνύουν 
πώς η ανεπαρκής προστασία σε ένα 
κράτος μέλος όχι μόνο επηρεάζει αρνητικά 
τη λειτουργία των πολιτικών της ΕΕ στο εν 
λόγω κράτος μέλος, αλλά μπορεί να 
προκαλέσει και δευτερογενείς επιπτώσεις 
σε άλλα κράτη μέλη και στην Ένωση 

4) Η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος που παρέχεται 
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και 
ανομοιομορφία μεταξύ των διάφορων 
τομέων πολιτικής. Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος προστατεύονται όταν 
αποκαλύπτουν παραβιάσεις του δικαίου, 
παραπτώματα ή αξιόποινες πράξεις προς 
το δημόσιο συμφέρον. Η ανεπαρκής 
προστασία σε ένα κράτος μέλος όχι μόνο 
επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των 
πολιτικών της ΕΕ στο εν λόγω κράτος 
μέλος, αλλά μπορεί να προκαλέσει και 
δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη 
μέλη και στην Ένωση συνολικά.
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συνολικά.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η σπουδαιότητα της προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποτροπή παραβάσεων των ενωσιακών 
κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των 
μεταφορών που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έχει ήδη 
αναγνωριστεί σε τομεακές ενωσιακές 
πράξεις σχετικά με την ασφάλεια της 
αεροπορίας38 και την ασφάλεια των 
θαλάσσιων μεταφορών39 ,  οι οποίες 
προβλέπουν ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα 
για την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, καθώς και 
ειδικούς διαύλους καταγγελίας. Οι εν λόγω 

(9) Η σπουδαιότητα της προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
όσον αφορά την πρόληψη και την 
αποτροπή παραβάσεων των ενωσιακών 
κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των 
μεταφορών που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο ανθρώπινες ζωές έχει ήδη 
αναγνωριστεί σε τομεακές ενωσιακές 
πράξεις σχετικά με την ασφάλεια της 
αεροπορίας38 και την ασφάλεια των 
θαλάσσιων μεταφορών39 ,  οι οποίες 
προβλέπουν ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα 
για την προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος, καθώς και 
ειδικούς διαύλους καταγγελίας. Οι εν λόγω 
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πράξεις περιλαμβάνουν επίσης την 
προστασία έναντι αντιποίνων για τους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν δικό τους 
ακούσιο σφάλμα (η αποκαλούμενη 
«νοοτροπία δικαίου»). Είναι αναγκαία η 
συμπλήρωση των υφιστάμενων στοιχείων 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος στους δύο αυτούς τομείς, 
καθώς επίσης η παροχή της εν λόγω 
προστασίας, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή 
των προτύπων ασφάλειας για άλλους 
τρόπους μεταφοράς, ιδίως δε για τις οδικές 
και σιδηροδρομικές μεταφορές.

πράξεις περιλαμβάνουν επίσης την 
προστασία έναντι αντιποίνων για τους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν δικό τους 
ακούσιο σφάλμα (η αποκαλούμενη 
«νοοτροπία δικαίου»). Είναι αναγκαία, 
μεταξύ άλλων, η συμπλήρωση των 
υφιστάμενων στοιχείων προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στους 
δύο αυτούς τομείς, καθώς επίσης η παροχή 
της εν λόγω προστασίας, ώστε να 
ενισχυθεί η επιβολή των προτύπων 
ασφάλειας για άλλους τρόπους μεταφοράς, 
ιδίως δε για τις οδικές και σιδηροδρομικές 
μεταφορές.

_________________ _________________

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

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

39 Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με 
ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους 
σημαίας για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις και την εφαρμογή της 
σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (ΕΕ L 329, 
σ. 1), οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον 
έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα 
(ΕΕ L 131, σ. 57).

39 Οδηγία 2013/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με 
ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους 
σημαίας για τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις και την εφαρμογή της 
σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (ΕΕ L 329, 
σ. 1), οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον 
έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα 
(ΕΕ L 131, σ. 57).

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Recital 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα αποτελεί έναν ακόμη τομέα 
στον οποίο οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση για να αποκαλύπτουν παραβάσεις του 

(14) Η προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία κατοχυρώνεται στα 
άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 
8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
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ενωσιακού δικαίου δυνάμενες να βλάψουν
σοβαρά το δημόσιο συμφέρον. Παρόμοιο 
είναι το σκεπτικό που ισχύει για 
παραβάσεις της οδηγίας σχετικά με την 
ασφάλεια συστημάτων δικτύου και
πληροφοριών45 , η οποία εισάγει την 
κοινοποίηση συμβάντων 
(περιλαμβανομένων επίσης συμβάντων 
που δεν θέτουν σε κίνδυνο δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα) και απαιτήσεις 
ασφάλειας για φορείς που παρέχουν 
βασικές υπηρεσίες σε πολλούς τομείς (λ.χ. 
ενέργεια, υγεία, μεταφορές, τράπεζες, 
κλπ.) και παρόχους καίριων ψηφιακών 
υπηρεσιών (λ.χ. υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους). Η υποβολή καταγγελιών από 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στον 
συγκεκριμένο τομέα είναι πολύτιμη ιδίως 
για την πρόληψη συμβάντων ασφαλείας τα 
οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
βασικές οικονομικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες και ευρέως 
χρησιμοποιούμενες ψηφιακές υπηρεσίες. 
Συμβάλλει στη διασφάλιση της 
αδιάλειπτης λειτουργίας υπηρεσιών 
ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την ευημερία της 
κοινωνίας.

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

__________________ __________________

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

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

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, που σχετίζεται 
με την πάταξη της απάτης, της διαφθοράς 
και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων 
που θίγουν τη χρήση των δαπανών της 
Ένωσης, τη συγκέντρωση των εσόδων της 
Ένωσης και πόρους ή περιουσιακά 
στοιχεία της Ένωσης, συνιστά μείζονα 
τομέα στον οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί 
η επιβολή του ενωσιακού δικαίου. Η 
ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης περιλαμβάνει 
επίσης την εκτέλεση του ενωσιακού 
προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται βάσει της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Η μη 
αποτελεσματική επιβολή του νόμου στον 
τομέα των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, περιλαμβανομένης της απάτης 
και της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο, 
οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων της 
Ένωσης και σε κατάχρηση των πόρων της 
ΕΕ, κατάσταση που μπορεί να στρεβλώσει 
τις δημόσιες επενδύσεις και την ανάπτυξη 
και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στη δράση της ΕΕ. Η προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του 
εντοπισμού, της πρόληψης και της 
αποτροπής συναφών δόλιων και 
παράνομων δραστηριοτήτων.

(16) Η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, που σχετίζεται 
με την πάταξη της απάτης, της διαφθοράς 
και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων 
που θίγουν τη χρήση των δαπανών της 
Ένωσης, τη συγκέντρωση των εσόδων της 
Ένωσης και πόρους ή περιουσιακά 
στοιχεία της Ένωσης, συνιστά μείζονα 
τομέα στον οποίο χρειάζεται να ενισχυθεί 
η επιβολή του ενωσιακού δικαίου. Η 
ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης περιλαμβάνει 
επίσης την εκτέλεση του ενωσιακού 
προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες 
που πραγματοποιούνται βάσει της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Η μη 
αποτελεσματική επιβολή του νόμου στον 
τομέα των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, περιλαμβανομένης της απάτης 
και της διαφθοράς σε εθνικό επίπεδο, 
οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων της 
Ένωσης και σε κατάχρηση των πόρων της 
ΕΕ, κατάσταση που μπορεί να στρεβλώσει 
τις δημόσιες επενδύσεις και την ανάπτυξη 
και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στη δράση της ΕΕ.
Οι ερευνητές δημοσιογράφοι 
διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην αποκάλυψη αξιόποινων πράξεων 
που συνδέονται με όλους αυτούς τους 
τομείς· αντιπροσωπεύουν μια πολύ 
εκτεθειμένη ομάδα επαγγελματιών, οι 
οποίοι συχνά πληρώνουν με τη δουλειά 
τους, με την ελευθερία τους και ακόμη 
και με τη ζωή τους τη δημοσιοποίηση 
μαζικών παρατυπιών και καθεστώτων 
διαφθοράς· επομένως, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε οριζόντια νομοθετική 
πρόταση για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος ειδικά 
μέτρα για την προστασία των ερευνητών 
δημοσιογράφων. Η ερευνητική 
δημοσιογραφία και η προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι 
απαραίτητες για τη διευκόλυνση του 
εντοπισμού, της πρόληψης και της 
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αποτροπής συναφών δόλιων και 
παράνομων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος που καταγγέλλουν 
παραπτώματα και παραβιάσεις του 
εργατικού και κοινωνικού δικαίου έχουν 
καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση 
ασφαλών και δίκαιων χώρων εργασίας. Ο 
παρών κανονισμός εξασφαλίζει πλήρη 
προστασία έναντι παραβιάσεων κανόνων 
σε έναν οργανισμό που καταγγέλλονται 
από πρόσωπα τα οποία εργάζονται ή 
εργάζονταν εκεί ή από πρόσωπα που 
έρχονταν σε επαφή με αυτόν.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Κάθε φορά που εκδίδεται νέα 
πράξη της Ένωσης η οποία έχει συνάφεια 
με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και μπορεί να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου, 
θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
τροποποίησης του παραρτήματος της 
παρούσας οδηγίας, ώστε να εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της.

(19) Κάθε φορά που εκδίδεται νέα 
πράξη της Ένωσης η οποία έχει συνάφεια 
με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και μπορεί να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη επιβολή του νόμου, 
θα πρέπει να προστίθεται στο παράρτημα
της παρούσας οδηγίας, ώστε να εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την προστασία που παρέχεται στους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν 
παραβάσεις του ενωσιακού εργατικού
δικαίου. Ιδίως στον τομέα της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, το 
άρθρο 11 της οδηγίας-πλαισίου 
89/391/ΕΟΚ απαιτεί ήδη από τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι ή 
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν 
υφίστανται διακρίσεις διότι αιτούνται ή 
προτείνουν στους εργοδότες κατάλληλα 
μέτρα αντιμετώπισης οποιουδήποτε 
κινδύνου για τους εργαζομένους και/ή 
εξάλειψης των πηγών του κινδύνου. Οι 
εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν 
το δικαίωμα να εγείρουν ζητήματα στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές αν κρίνουν ότι τα 
ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από 
τον εργοδότη μέσα δεν αρκούν για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία.

(20) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την προστασία που παρέχεται στους 
εργαζομένους που καταγγέλλουν 
παραπτώματα ή αξιόποινες πράξεις ή 
παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου, 
καθώς και του εθνικού δικαίου. Ιδίως 
στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας 
και υγείας, το άρθρο 11 της οδηγίας-
πλαισίου 89/391/ΕΟΚ απαιτεί ήδη από τα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις 
διότι αιτούνται ή προτείνουν στους 
εργοδότες κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης οποιουδήποτε κινδύνου για 
τους εργαζομένους και/ή εξάλειψης των 
πηγών του κινδύνου. Οι εργαζόμενοι και οι 
εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να 
εγείρουν ζητήματα στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές αν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα 
και τα διατιθέμενα από τον εργοδότη μέσα 
δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια και η υγεία.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την προστασία της εθνικής ασφάλειας 
και άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών 
οι οποίες, για λόγους ασφαλείας, 
προστατεύονται έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να επηρεάζει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την απόφαση (ΕΕ, 
Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 
13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους 
κανόνες ασφαλείας για την προστασία των 

(21) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
θίγει την προστασία της εθνικής ασφάλειας 
και άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών 
οι οποίες, για λόγους ασφαλείας, 
προστατεύονται έναντι μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης βάσει του 
ενωσιακού δικαίου ή νομοθετικών, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος. Οι 
περιορισμοί στη χρήση πληροφοριών 
εθνικής ασφαλείας θα πρέπει να είναι 
περιορισμένοι και να καθορίζονται με 
σαφήνεια. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
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διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ ή 
την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους 
κανόνες ασφαλείας για την προστασία των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.

απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της 
Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, 
σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την 
προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών της ΕΕ ή την απόφαση του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, 
σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την 
προστασία των διαβαθμισμένων 
πληροφοριών της ΕΕ.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα άτομα που αναφέρουν 
πληροφορίες σχετικά με απειλές ή βλάβη 
για το δημόσιο συμφέρον, τις οποίες 
απέκτησαν στο πλαίσιο των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, ασκούν το 
δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης. 
Το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, 
κατά την έννοια του άρθρου 11 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και του 
άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), περιλαμβάνει την 
ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και την πολυφωνία.

(22) Τα άτομα που αναφέρουν 
πληροφορίες σχετικά με απειλές ή βλάβη 
για το δημόσιο συμφέρον ασκούν το 
δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης. 
Η ελευθερία έκφρασης, η οποία είναι 
απαραίτητη σε μια δημοκρατική 
κοινωνία και κατοχυρώνεται στο άρθρο
11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και 
του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), περιλαμβάνει την 
ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και την πολυφωνία.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ομοίως, η παρούσα οδηγία 
βασίζεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης και στις αρχές που διαμόρφωσε 
το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2014 στη 
σύστασή του για την προστασία των 

(23) Ομοίως, η παρούσα οδηγία 
βασίζεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης, και συγκεκριμένα στην 
απόφασή του της 12ης Φεβρουαρίου 
2008 στην υπόθεση Guja κατά  Moldova,
και στις αρχές που διαμόρφωσε το 
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μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος51. Συμβούλιο της Ευρώπης το 2014 στη 
σύστασή του για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος51.

__________________ __________________

51 CM/Rec(2014)7. 51 CM/Rec(2014)7.

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος χρειάζονται ειδική νομική 
προστασία όταν αποκτούν τις πληροφορίες 
που αναφέρουν μέσω των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, με αποτέλεσμα να 
διατρέχουν κίνδυνο αντιποίνων σε 
εργασιακό επίπεδο (λόγου χάρη, για 
παράβαση της υποχρέωσης 
εμπιστευτικότητας ή αφοσίωσης). Η 
ανάγκη προστασίας αιτιολογείται από το 
γεγονός ότι οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος είναι οικονομικά ευάλωτοι 
απέναντι στο πρόσωπο από το οποίο 
εξαρτάται εκ των πραγμάτων η εργασία 
τους. Όταν δεν υφίσταται ανισότητα 
ισχύος σε επίπεδο εργασίας (λόγου χάρη, 
όταν πρόκειται για απλούς 
καταγγέλλοντες ή διερχόμενους πολίτες), 
τότε δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας 
έναντι αντιποίνων.

(24) Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος χρειάζονται ειδική νομική 
προστασία όταν αποκτούν τις πληροφορίες 
που αναφέρουν μέσω των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, με αποτέλεσμα να 
διατρέχουν κίνδυνο αντιποίνων σε 
εργασιακό επίπεδο. Η ανάγκη προστασίας 
αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος είναι 
ευάλωτοι απέναντι στο πρόσωπο από το 
οποίο εξαρτάται εκ των πραγμάτων η 
εργασία τους. Καμία σχέση εργασίας δεν 
πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα του 
ατόμου στην ελευθερία έκφρασης.

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για την αποτελεσματική επιβολή 
του ενωσιακού δικαίου απαιτείται η 
χορήγηση προστασίας σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων τα 
οποία, ανεξάρτητα από το αν είναι πολίτες 

(25) Για την αποτελεσματική επιβολή 
του ενωσιακού δικαίου απαιτείται η 
χορήγηση προστασίας σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων τα 
οποία, ανεξάρτητα από το αν είναι πολίτες 
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της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών, λόγω των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους 
(ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω 
δραστηριοτήτων και είτε είναι αμειβόμενες 
είτε όχι), διαθέτουν προνομιακή πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις, 
των οποίων η καταγγελία ευνοεί το 
δημόσιο συμφέρον, και τα οποία 
διατρέχουν κίνδυνο αντιποίνων αν 
καταγγείλουν τις παραβάσεις αυτές. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
η ανάγκη για προστασία καθορίζεται αφού 
εξεταστούν όλες οι συναφείς περιστάσεις 
και όχι μόνο βάσει της φύσης της σχέσης, 
έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των 
προσώπων που συνδέονται, υπό την ευρεία 
έννοια, με τον οργανισμό στον οποίο 
σημειώθηκε η παράβαση.

της ΕΕ ή υπήκοοι τρίτων χωρών, λόγω των 
δραστηριοτήτων τους (ανεξαρτήτως της 
φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων και 
είτε είναι αμειβόμενες είτε όχι), διαθέτουν 
προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με παραβάσεις, των οποίων η 
καταγγελία ευνοεί το δημόσιο συμφέρον, 
και τα οποία διατρέχουν κίνδυνο 
αντιποίνων αν καταγγείλουν τις 
παραβάσεις αυτές. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ανάγκη για 
προστασία καθορίζεται αφού εξεταστούν 
όλες οι συναφείς περιστάσεις και όχι μόνο 
βάσει της φύσης της σχέσης, έτσι ώστε να 
καλύπτεται όλο το εύρος των προσώπων 
που συνδέονται, υπό την ευρεία έννοια, με 
τον οργανισμό στον οποίο σημειώθηκε η 
παράβαση.

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

__________________ __________________

52 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· 14 
Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· 9 
Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· 
4 Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, 
υπόθεση C-413/13· και 17 Νοεμβρίου 
2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

52 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· 14 
Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· 9 
Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-229/14· 
4 Δεκεμβρίου 2014, FNV Kunsten, 
υπόθεση C-413/13· και 17 Νοεμβρίου 
2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση C-216/15.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η προστασία θα πρέπει επίσης να 
επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, 
παρά το γεγονός ότι δεν είναι 
«εργαζόμενοι» κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον 
αφορά την αποκάλυψη παραβάσεων του 
νόμου και μπορεί να καταστούν 
οικονομικά ευάλωτα στο πλαίσιο των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους. Για 
παράδειγμα, στους τομείς της ασφάλειας 
των προϊόντων, οι προμηθευτές βρίσκονται 
πολύ εγγύτερα στην πηγή δυνητικά 
αθέμιτων και παράνομων πρακτικών 
κατασκευής, εισαγωγής και διανομής μη 
ασφαλών προϊόντων· στον τομέα της 
εκτέλεσης ενωσιακών κονδυλίων, οι 
σύμβουλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους βρίσκονται σε προνομιακή θέση για 
να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις 
που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι 
εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που 
παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι 

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

να επιστήσουν την προσοχή σε παραβάσεις 
που περιέρχονται στην αντίληψή τους. Οι 
εν λόγω κατηγορίες προσώπων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι μη μισθωτοί που 
παρέχουν υπηρεσίες, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι ανάδοχοι, οι 
υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, είναι 
κατά κανόνα θύματα αντιποίνων με τη 
μορφή πρόωρης λύσης ή ακύρωσης 
σύμβασης υπηρεσιών, διπλώματος ή 
άδειας εργασίας, επιχειρηματικής ζημίας, 
απώλειας εισοδήματος, καταναγκασμού, 
εκφοβισμού ή παρενόχλησης, ένταξης σε 
μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ επιχείρησης ή 
προσβολής της φήμης τους. Κίνδυνο 
αντιποίνων μπορεί να διατρέχουν επίσης οι 
μέτοχοι και τα πρόσωπα σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί 
να υποστούν οικονομικά αντίποινα ή 
αντίποινα με τη μορφή εκφοβισμού ή 
παρενόχλησης, ένταξης σε μαύρη λίστα ή 
προσβολής της φήμης τους. Προστασία θα 
πρέπει επίσης να παρέχεται σε υποψηφίους 
για θέση απασχόλησης ή για την παροχή 
υπηρεσιών σε έναν οργανισμό, οι οποίοι 
απέκτησαν πληροφορίες για παραβάσεις 
του νόμου κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο 
διαπραγμάτευσης πριν από τη σύναψη 
σύμβασης, και μπορεί να υποστούν 
αντίποινα, λόγου χάρη υπό τη μορφή 
αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων ή 
ένταξης σε μαύρη λίστα/μποϋκοτάζ 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 α) Η προστασία θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τα άτομα που διευκολύνουν την 
καταγγελία, τους ενδιάμεσους, τους 
ερευνητές δημοσιογράφους, τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που, με τις δραστηριότητές τους, 
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εγγυώνται την αποτελεσματική 
αποκάλυψη της παράβασης.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η αποτελεσματική προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
προϋποθέτει επίσης την προστασία 
περισσότερων κατηγοριών προσώπων τα 
οποία, ενώ δεν εξαρτώνται οικονομικά από 
τις εργασιακές δραστηριότητές τους, είναι 
πιθανόν να υποστούν αντίποινα ως 
αποτέλεσμα της αποκάλυψης παραβάσεων. 
Τα αντίποινα σε εθελοντές ή μη 
αμειβόμενους εκπαιδευομένους μπορεί να 
συνίστανται στη διακοπή της χρήσης των 
υπηρεσιών τους, στην παροχή αρνητικών 
συστάσεων για μελλοντική απασχόληση ή 
σε άλλη προσβολή της φήμης τους.

(28) Η αποτελεσματική προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
προϋποθέτει επίσης την προστασία 
περισσότερων κατηγοριών προσώπων τα 
οποία, ενώ δεν εξαρτώνται οικονομικά από 
τις εργασιακές δραστηριότητές τους, είναι 
πιθανόν να υποστούν αντίποινα ως 
αποτέλεσμα της αποκάλυψης παραβάσεων
ή επειδή υποστήριξαν τον καταγγέλλοντα 
μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Τα 
αντίποινα σε εθελοντές ή μη αμειβόμενους 
εκπαιδευομένους μπορεί να συνίστανται 
στη διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών 
τους, στην παροχή αρνητικών συστάσεων 
για μελλοντική απασχόληση ή σε άλλη 
προσβολή της φήμης τους. Τα αντίποινα 
κατά ερευνητών ή δημοσιογράφων θα 
μπορούσαν να λαμβάνουν τη μορφή 
στρατηγικών μηνύσεων, για παράδειγμα 
για συκοφαντία ή δυσφήμιση.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28 α) Θα πρέπει επίσης να παρέχεται 
προστασία σε όλα τα άτομα που 
εργάζονται σε όλα τα θεσμικά όργανα, τις 
υπηρεσίες και τους οργανισμούς της 
Ένωσης καθώς και σε άτομα που 
εργάζονται σε ευρωπαϊκές οντότητες που 
βρίσκονται εκτός της επικράτειας της 
Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα, οι 
υπηρεσίες και οι οργανισμοί της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
θεσπίζουν και να εφαρμόζουν 
εσωτερικούς κανόνες προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 
σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 31, του 
κανονισμού (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 11 
(«κανονισμοί υπηρεσιακής 
κατάστασης»).

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

28β) Η αποτελεσματική προστασία 
προϋποθέτει κατάλληλη κατάρτιση και 
γραφείο με προσωπικό διαθέσιμο για την 
ενημέρωση των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, τις επιλογές αποκάλυψης και τους 
περιορισμούς, ώστε αυτοί να γνωρίζουν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 
Αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί 
υποκατάσταση της πρόσβασης σε 
ανεξάρτητες νομικές συμβουλές, οι οποίες 
θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την αποτελεσματική πρόληψη 
των παραβάσεων του ενωσιακού δικαίου 
απαιτείται να παρέχεται προστασία και σε 
πρόσωπα που αναφέρουν πληροφορίες 
σχετικά με δυνητικές παραβάσεις, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματωθεί, 
είναι όμως πιθανόν να διαπραχθούν. Για 
τους ίδιους λόγους, είναι αναγκαία επίσης 
η προστασία ατόμων που δεν υποβάλλουν 
θετικά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά 

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

η προστασία ατόμων που δεν υποβάλλουν 
θετικά αποδεικτικά στοιχεία, αλλά 
εγείρουν εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες. 
Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ισχύει η 
παροχή προστασίας για την αναφορά μη 
τεκμηριωμένων φημών και διαδόσεων. Η 
προστασία θα πρέπει να παρέχεται στα 
πρόσωπα που εργάζονται σε οντότητες 
που βρίσκονται εντός της Ένωσης, αλλά 
και στα πρόσωπα που εργάζονται σε 
ευρωπαϊκές οντότητες που βρίσκονται 
εκτός της επικράτειας της Ένωσης. Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους 
υπαλλήλους, το λοιπό προσωπικό και 
τους ασκούμενους των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων, οργανισμών και 
υπηρεσιών της Ένωσης.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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32 α) Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
βασίζονται στον δίαυλο αναφοράς της 
επιλογής τους, είτε εσωτερικός είτε 
εξωτερικός, ή να αποφασίζουν να 
δημοσιοποιήσουν πληροφορίες, για 
παράδειγμα μέσω των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι 
διασφαλίζεται πλήρως η 
εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία της 
δημοσιοποίησής τους, ότι διασφαλίζεται 
η προστασία των δεδομένων και ότι οι 
δημοσιογράφοι, οι μπλόγκερ και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης δεν υποχρεώνονται 
ποτέ να αποκαλύψουν την ταυτότητα των 
πηγών τους. Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος θα πρέπει να 
προστατεύονται ανεξάρτητα από τον 
δίαυλο καταγγελίας που επιλέγουν.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντικές πηγές για τους ερευνητές 
δημοσιογράφους. Με την αποτελεσματική 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος έναντι αντιποίνων ενισχύεται 
η ασφάλεια δικαίου των (δυνητικών) 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και, 
συνεπώς, ενθαρρύνεται και διευκολύνεται 
η καταγγελία παραβάσεων και στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Από την άποψη 
αυτή, η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος ως 
δημοσιογραφικών πηγών είναι μείζονος 
σημασίας για τη διασφάλιση του ρόλου της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας ως 
μηχανισμού ελέγχου στις δημοκρατικές 
κοινωνίες.

(33) Οι μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντικές πηγές για τους ερευνητές 
δημοσιογράφους. Με την αποτελεσματική 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς και των ερευνητών 
δημοσιογράφων έναντι αντιποίνων και 
κάθε μορφής παρενόχλησης ενισχύεται η 
ασφάλεια δικαίου των (δυνητικών) 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και, 
συνεπώς, ενθαρρύνεται και διευκολύνεται 
η καταγγελία παραβάσεων και στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Από την άποψη 
αυτή, η προστασία των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος ως 
δημοσιογραφικών πηγών είναι μείζονος 
σημασίας για τη διασφάλιση του ρόλου της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας ως 
μηχανισμού ελέγχου στις δημοκρατικές 
κοινωνίες.
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Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την παραλαβή και τη δέουσα 
παρακολούθηση των καταγγελιών για 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
αρχές αυτές μπορεί να είναι ρυθμιστικοί ή 
εποπτικοί φορείς στους οικείους τομείς, 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορείς 
καταπολέμησης της διαφθοράς και 
διαμεσολαβητές. Οι αρχές που ορίζονται 
ως αρμόδιες πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες ικανότητες και εξουσίες 
προκειμένου να αξιολογούν την ακρίβεια 
των ισχυρισμών που διατυπώνονται στην 
καταγγελία και να αντιμετωπίζουν τις 
παραβάσεις που αναφέρονται, μεταξύ 
άλλων, με κίνηση έρευνας, δίωξης ή 
αγωγής για την ανάκτηση κονδυλίων, ή με 
άλλο κατάλληλο μέσο έννομης 
προστασίας, σύμφωνα με την εντολή τους.

(34) Εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την παραλαβή και τη δέουσα 
παρακολούθηση των καταγγελιών για 
παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οι 
οποίες εγγυώνται επίσης το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας. Οι αρχές αυτές μπορεί να 
είναι ρυθμιστικοί ή εποπτικοί φορείς στους 
οικείους τομείς, υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου, φορείς καταπολέμησης της 
διαφθοράς και διαμεσολαβητές. Οι αρχές 
που ορίζονται ως αρμόδιες πρέπει να 
διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και 
εξουσίες προκειμένου να αξιολογούν την 
ακρίβεια των ισχυρισμών που 
διατυπώνονται στην καταγγελία και να 
αντιμετωπίζουν τις παραβάσεις που 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, με κίνηση 
έρευνας, δίωξης ή αγωγής για την 
ανάκτηση κονδυλίων, ή με άλλο 
κατάλληλο μέσο έννομης προστασίας, 
σύμφωνα με την εντολή τους. Το 
προσωπικό των εν λόγω αρχών είναι 
εξειδικευμένο και διαθέτει κατάλληλη 
εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την 
ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία περί 
προστασίας των δεδομένων. Ταυτόχρονα, 
θα πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητη 
μονάδα παροχής συμβουλών και 
καταγγελιών στο πλαίσιο του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή, με σκοπό τον συντονισμό 
με τα κράτη μέλη και την ενημέρωση 
σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος και των ερευνητών 
δημοσιογράφων.

Τροπολογία 33
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39 α) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να 
επιτρέπεται να επιλέγουν ελεύθερα τον 
καταλληλότερο τρόπο καταγγελίας και 
δημοσιοποίησης πληροφοριών, είτε 
εσωτερικά είτε εξωτερικά, χωρίς να 
υπάρχει αυστηρή ιεραρχία μεταξύ τους.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, 
στην περίπτωση των ιδιωτικών νομικών 
οντοτήτων που δεν προβλέπουν 
εσωτερικούς διαύλους καταγγελίας, οι
καταγγέλλοντες θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν απευθείας εξωτερική
καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και θα 
πρέπει να απολαμβάνουν την προστασία 
έναντι αντιποίνων που παρέχει η παρούσα 
οδηγία.

(40) Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να 
μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στις 
αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να 
απολαμβάνουν την προστασία έναντι 
αντιποίνων που παρέχει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Με την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα όσον 
αφορά την ταυτότητα του καταγγέλλοντος, 
εναπόκειται στην κάθε ιδιωτική και 
δημόσια νομική οντότητα να καθορίζει το 
είδος των διαύλων καταγγελίας που θα 
οργανώσει, λόγου χάρη καταγγελία 
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, μέσω 
κυτίων παραπόνων, ειδικής τηλεφωνικής 
γραμμής ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
(ενδοδικτυακής ή διαδικτυακής). Ωστόσο, 

(42) Με την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται η ανωνυμία ή η 
εμπιστευτικότητα όσον αφορά την 
ταυτότητα του καταγγέλλοντος, 
εναπόκειται στην κάθε ιδιωτική και 
δημόσια νομική οντότητα να καθορίζει το 
είδος των διαύλων καταγγελίας που θα 
οργανώσει, λόγου χάρη καταγγελία 
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, μέσω 
κυτίων παραπόνων, ειδικής τηλεφωνικής 
γραμμής ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας 



PE626.976v02-00 24/79 AD\1168257EL.docx

EL

οι δίαυλοι καταγγελίας δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται μόνο σε εργαλεία, όπως 
καταγγελίες αυτοπροσώπως και κυτία 
παραπόνων, που δεν εγγυώνται την 
εμπιστευτικότητα της ταυτότητας του 
καταγγέλλοντος.

(ενδοδικτυακής ή διαδικτυακής). Ωστόσο, 
οι δίαυλοι καταγγελίας δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται μόνο σε εργαλεία, όπως 
καταγγελίες αυτοπροσώπως και κυτία 
παραπόνων, που δεν εγγυώνται την 
ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος. Θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών και να 
προβλέπεται η προστασία των ανώνυμων 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια 
προστασία.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Επίσης, για την παραλαβή 
καταγγελιών εκ μέρους ιδιωτικών και 
δημόσιων οντοτήτων μπορούν να 
εξουσιοδοτηθούν τρίτα μέρη, υπό την 
προϋπόθεση ότι παρέχουν τις δέουσες 
εγγυήσεις για την τήρηση της 
ανεξαρτησίας, της εμπιστευτικότητας, της 
προστασίας των δεδομένων και της 
μυστικότητας. Στην κατηγορία αυτή 
μπορεί να ανήκουν πάροχοι πλατφορμών 
εξωτερικής καταγγελίας, εξωτερικοί 
σύμβουλοι ή ελεγκτές ή εκπρόσωποι 
συνδικαλιστικών οργανώσεων.

(43) Επίσης, κατόπιν αξιολόγησης 
διεξαγόμενης σε κατά περίπτωση βάση, 
για την παραλαβή καταγγελιών εκ μέρους 
ιδιωτικών και δημόσιων οντοτήτων 
μπορούν να εξουσιοδοτηθούν τρίτα μέρη, 
υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν τις 
δέουσες εγγυήσεις για την τήρηση της 
ανεξαρτησίας, της ανωνυμίας, της 
εμπιστευτικότητας, της προστασίας των 
δεδομένων και της μυστικότητας. Στην 
κατηγορία αυτή μπορεί να ανήκουν 
πάροχοι πλατφορμών εξωτερικής 
καταγγελίας, εξωτερικοί σύμβουλοι ή 
ελεγκτές ή εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Οι εσωτερικές διαδικασίες 
καταγγελίας θα πρέπει να επιτρέπουν σε 
ιδιωτικές νομικές οντότητες να 
παραλαμβάνουν και να διερευνούν υπό 

(44) Οι εσωτερικές διαδικασίες 
καταγγελίας θα πρέπει να επιτρέπουν σε 
ιδιωτικές νομικές οντότητες να 
παραλαμβάνουν και να διερευνούν υπό 
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πλήρη εμπιστευτικότητα καταγγελίες από 
εργαζομένους της οντότητας και των 
θυγατρικών και των συνδεόμενων 
εταιρειών της (όμιλος), αλλά και, στον 
βαθμό που είναι εφικτό, από 
αντιπροσώπους και προμηθευτές του 
ομίλου και από οποιοδήποτε πρόσωπο 
αποκτά πληροφορίες μέσω των 
εργασιακών δραστηριοτήτων του στο 
πλαίσιο της οντότητας και του ομίλου.

πλήρη εμπιστευτικότητα και, κατά 
περίπτωση, με τήρηση της ανωνυμίας, 
καταγγελίες από εργαζομένους της 
οντότητας και των θυγατρικών και των 
συνδεόμενων εταιρειών της (όμιλος), αλλά 
και, στον βαθμό που είναι εφικτό, από 
αντιπροσώπους και προμηθευτές του 
ομίλου και από οποιοδήποτε πρόσωπο 
αποκτά πληροφορίες μέσω των 
εργασιακών δραστηριοτήτων του στο 
πλαίσιο της οντότητας και του ομίλου.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα ή 
υπηρεσίες μιας ιδιωτικής νομικής 
οντότητας που θα οριστούν ως αρμόδια για 
την παραλαβή και την παρακολούθηση 
καταγγελιών εξαρτώνται από τη 
διάρθρωση της οντότητας, πάντως, σε κάθε 
περίπτωση, τα καθήκοντά τους θα πρέπει 
να διασφαλίζουν τη μη σύγκρουση 
συμφερόντων και την ανεξαρτησία τους. 
Στις μικρότερες οντότητες, το εν λόγω 
καθήκον μπορεί να είναι διττό και να 
ασκείται από εργαζόμενο στην εταιρεία 
που είναι αρμόδιος να αναφέρει απευθείας 
στον επικεφαλής του οργανισμού, όπως 
προϊστάμενος συμμόρφωσης ή 
ανθρώπινων πόρων, νομικός υπεύθυνος ή 
υπεύθυνος για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, οικονομικός διευθυντής, επικεφαλής 
ελεγκτής ή μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου.

(45) Τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα ή 
υπηρεσίες μιας ιδιωτικής νομικής 
οντότητας που θα οριστούν ως αρμόδια για 
την παραλαβή και την παρακολούθηση 
καταγγελιών εξαρτώνται από τη 
διάρθρωση της οντότητας, πάντως, σε κάθε 
περίπτωση, τα καθήκοντά τους θα πρέπει 
να διασφαλίζουν τη μη σύγκρουση 
συμφερόντων, την κατάλληλη 
τεχνογνωσία και την ανεξαρτησία τους. 
Στις μικρότερες οντότητες, το εν λόγω 
καθήκον μπορεί να είναι διττό και να 
ασκείται από εργαζόμενο στην εταιρεία 
που είναι αρμόδιος να αναφέρει απευθείας 
στον επικεφαλής του οργανισμού, όπως 
προϊστάμενος συμμόρφωσης ή 
ανθρώπινων πόρων, νομικός υπεύθυνος ή 
υπεύθυνος για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής, οικονομικός διευθυντής, επικεφαλής 
ελεγκτής ή μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Τα πρόσωπα που σκέφτονται να 
καταγγείλουν παραβάσεις του ενωσιακού 
δικαίου θα πρέπει να μπορούν να λάβουν 
συνειδητή απόφαση σχετικά με το αν, το 
πώς και το πότε θα υποβάλουν την 
καταγγελία τους. Οι ιδιωτικές και δημόσιες 
οντότητες που έχουν καθιερώσει 
εσωτερικές διαδικασίες καταγγελίας πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εν λόγω διαδικασίες, καθώς και με τις 
διαδικασίες για εξωτερική υποβολή 
καταγγελίας σε οικείες αρμόδιες αρχές. Οι 
εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι 
κατανοητές και εύκολα προσβάσιμες, 
μεταξύ άλλων και στον βαθμό που είναι 
εφικτό, και σε άτομα πέραν των 
εργαζομένων τα οποία έρχονται σε επαφή 
με την οντότητα μέσω των εργασιακών 
δραστηριοτήτων τους, όπως είναι οι 
πάροχοι υπηρεσιών, οι διανομείς, οι 
προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί 
εταίροι. Για παράδειγμα, τέτοιες 
πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται 
σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο απ’ όλους 
τους προαναφερθέντες, και στον ιστότοπο 
της οντότητας, ενώ μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνονται σε μαθήματα και 
κατάρτιση σχετικά με τη δεοντολογία και 
την ακεραιότητα.

(47) Τα πρόσωπα που σκέφτονται να 
καταγγείλουν παραβάσεις του ενωσιακού 
δικαίου θα πρέπει να μπορούν να λάβουν 
συνειδητή απόφαση σχετικά με το αν, το 
πώς και το πότε θα υποβάλουν την 
καταγγελία τους. Οι ιδιωτικές και δημόσιες 
οντότητες που έχουν καθιερώσει 
εσωτερικές διαδικασίες καταγγελίας πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εν λόγω διαδικασίες, καθώς και με τις 
διαδικασίες για εξωτερική υποβολή 
καταγγελίας σε οικείες αρμόδιες αρχές. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται για τους μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος, και ειδικότερα 
σχετικά με το δικαίωμά τους να 
προβαίνουν σε αποκαλύψεις, το οποίο 
εγγυάται η παρούσα οδηγία, καθώς και με 
το δικαίωμά τους να απευθύνονται, στο 
πλαίσιο αυτό, σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, περιλαμβανομένων όσων 
παρέχουν στρατηγικές και νομικές 
συμβουλές στους μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι κατανοητές και εύκολα 
προσβάσιμες, μεταξύ άλλων και στον 
βαθμό που είναι εφικτό, και σε άτομα 
πέραν των εργαζομένων τα οποία έρχονται 
σε επαφή με την οντότητα μέσω των 
εργασιακών δραστηριοτήτων τους, όπως 
είναι οι πάροχοι υπηρεσιών, οι διανομείς,
οι προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί 
εταίροι. Για παράδειγμα, τέτοιες 
πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται 
σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο απ’ όλους 
τους προαναφερθέντες, και στον ιστότοπο 
της οντότητας, ενώ μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνονται σε μαθήματα και 
κατάρτιση σχετικά με τη δεοντολογία και 
την ακεραιότητα.
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Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό 
και την αποτροπή παραβάσεων του 
ενωσιακού δικαίου πρέπει να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος να υποβάλλουν 
εύκολα και υπό πλήρη εμπιστευτικότητα 
τις πληροφορίες που διαθέτουν στις οικείες 
αρμόδιες αρχές, οι οποίες μπορούν να 
διερευνήσουν και, ενδεχομένως, να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

(48) Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό 
και την αποτροπή παραβάσεων του 
ενωσιακού δικαίου πρέπει να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος να υποβάλλουν
εύκολα, ανώνυμα ή υπό πλήρη 
εμπιστευτικότητα τις πληροφορίες που 
διαθέτουν στις οικείες αρμόδιες αρχές, οι 
οποίες μπορούν να διερευνήσουν και, 
ενδεχομένως, να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Η παρακολούθηση και η ανάδραση 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος· αυτό 
υπαγορεύεται από την ανάγκης άμεσης 
αντιμετώπισης του προβλήματος που 
μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της 
καταγγελίας, καθώς και από την ανάγκη 
αποφυγής περιττών δημοσιοποιήσεων. Το 
εν λόγω χρονικό διάστημα δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, μπορεί 
όμως να παρατείνεται στους έξι μήνες όταν 
το απαιτούν οι ειδικές περιστάσεις της 
υπόθεσης, ιδίως λόγω της φύσης και της 
περιπλοκότητας της καταγγελίας, που 
ενδέχεται να απαιτούν μακροχρόνια 
έρευνα.

(50) Η παρακολούθηση και η ανάδραση 
θα πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος· αυτό 
υπαγορεύεται από την ανάγκης άμεσης 
αντιμετώπισης του προβλήματος που 
μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της 
καταγγελίας. Το εν λόγω χρονικό διάστημα 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, μπορεί όμως να παρατείνεται στους 
έξι μήνες όταν το απαιτούν οι ειδικές 
περιστάσεις της υπόθεσης, ιδίως λόγω της 
φύσης και της περιπλοκότητας της 
καταγγελίας, που ενδέχεται να απαιτούν 
μακροχρόνια έρευνα.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Τα άτομα που προτίθενται να 
υποβάλουν καταγγελία θα πρέπει να 
μπορούν να αποφασίσουν συνειδητά αν, 
πώς και πότε θα υποβάλουν την 
καταγγελία τους. Συνεπώς, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να δημοσιοποιούν και να 
προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους 
διαύλους καταγγελίας προς τις αρμόδιες 
αρχές, σχετικά με τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες και με τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού των εν λόγω αρχών. Όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες θα 
πρέπει να είναι διαφανείς, κατανοητές και 
αξιόπιστες, ώστε να ενθαρρύνουν και να 
μην αποτρέπουν την καταγγελία 
παραβάσεων.

(54) Τα άτομα που προτίθενται να 
υποβάλουν καταγγελία θα πρέπει να 
μπορούν να αποφασίσουν συνειδητά αν, 
πώς και πότε θα υποβάλουν την 
καταγγελία τους. Συνεπώς, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να δημοσιοποιούν και να 
προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους 
διαύλους καταγγελίας προς τις αρμόδιες 
αρχές, σχετικά με τις εφαρμοστέες 
διαδικασίες και με τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού των εν λόγω αρχών. Όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες θα 
πρέπει να είναι διαφανείς, κατανοητές και 
αξιόπιστες, ώστε να ενθαρρύνουν και να 
μην αποτρέπουν την καταγγελία 
παραβάσεων. Οι δυνητικοί μάρτυρες 
δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να 
μπορούν πάντα να αποφασίζουν εάν θα 
χρησιμοποιήσουν εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως 
αρχεία για όλες τις καταγγελίες 
παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι 
ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας 
αρχής και ότι οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό 
στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, 
ενεργειών επιβολής του νόμου.

(57) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τηρούνται δεόντως 
αρχεία για όλες τις καταγγελίες 
παραβάσεων, ότι κάθε καταγγελία είναι 
ανακτήσιμη στο εσωτερικό της αρμόδιας 
αρχής και ότι οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τις καταγγελίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό 
στοιχείο στο πλαίσιο, ενδεχομένως, 
ενεργειών επιβολής του νόμου, με 
σεβασμό, όπου είναι δυνατόν, της 
ιδιωτικής ζωής του καταγγέλλοντος.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του 
καταγγέλλοντος και του καταγγελλομένου 
είναι σημαντική προκειμένου να 
αποφεύγεται τυχόν άδικη αντιμετώπιση ή 
βλάβη για τη φήμη λόγω της αποκάλυψης 
προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε 
δεδομένων που αποκαλύπτουν την 
ταυτότητα του καταγγελλομένου. Ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων, στο εξής ΓΚΠΔ), οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιερώσουν 
επαρκείς διαδικασίες προστασίας 
δεδομένων ειδικά προσαρμοσμένες στην 
προστασία των καταγγελλόντων, των 
καταγγελλομένων και τυχόν τρίτων 
προσώπων που κατονομάζονται στην 
καταγγελία, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ένα ασφαλές σύστημα στο 
πλαίσιο της αρμόδιας αρχής με 
περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης 
αποκλειστικά για το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.

(58) Η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του
καταγγέλλοντος και του καταγγελλομένου, 
καθώς και το απόρρητο των 
πληροφοριών, είναι σημαντική 
προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν άδικη 
αντιμετώπιση, παρενόχληση ή εκφοβισμός
ή βλάβη για τη φήμη λόγω της 
αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, 
ιδίως δε δεδομένων που αποκαλύπτουν την 
ταυτότητα του καταγγελλομένου. Ως εκ 
τούτου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων, στο εξής ΓΚΠΔ), οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιερώσουν 
επαρκείς διαδικασίες προστασίας 
δεδομένων ειδικά προσαρμοσμένες στην 
προστασία των καταγγελλόντων, των 
καταγγελλομένων και τυχόν τρίτων 
προσώπων που κατονομάζονται στην 
καταγγελία, οι οποίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ένα ασφαλές σύστημα στο 
πλαίσιο της αρμόδιας αρχής με 
περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης 
αποκλειστικά για το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η τακτική επανεξέταση των 
διαδικασιών των αρμόδιων αρχών και η 
μεταξύ τους ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
θα πρέπει να εγγυάται ότι οι εν λόγω 
διαδικασίες είναι επαρκείς και, συνεπώς, 

(59) Η τακτική επανεξέταση των 
διαδικασιών των αρμόδιων αρχών και η 
μεταξύ τους ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
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εξυπηρετούν τον σκοπό τους. πολιτών, θα πρέπει να εγγυάται ότι οι εν 
λόγω διαδικασίες είναι επαρκείς και, 
συνεπώς, εξυπηρετούν τον σκοπό τους.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Προκειμένου να απολαμβάνουν 
προστασία, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει 
να πιστεύουν εύλογα, βάσει των 
περιστάσεων και των πληροφοριών που 
έχουν στη διάθεσή τους κατά τον χρόνο 
της καταγγελίας, ότι τα ζητήματα που 
καταγγέλλουν είναι αληθή. Η εύλογη αυτή 
πεποίθηση θα πρέπει να τεκµαίρεται εκτός 
αν και έως ότου αποδειχτεί το αντίθετο. 
Αυτό αποτελεί σημαντική δικλείδα 
ασφαλείας έναντι κακόβουλων και 
επιπόλαιων ή καταχρηστικών καταγγελιών, 
η οποία διασφαλίζει ότι τα άτομα που 
ηθελημένα και εν γνώσει τους αναφέρουν 
εσφαλμένες πληροφορίες δεν χαίρουν 
προστασίας. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι 
η προστασία δεν χάνεται σε περίπτωση που 
ο καταγγέλλων έχει υποβάλει ανακριβή 
καταγγελία υποπίπτοντας σε σφάλμα με 
καλή πίστη. Στο ίδιο πνεύμα, οι 
καταγγέλλοντες θα πρέπει να δικαιούνται 
προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
σε περίπτωση που θεωρούν εύλογα ότι οι 
αναφερόμενες πληροφορίες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της.

(60) Προκειμένου να απολαμβάνουν 
προστασία, οι καταγγέλλοντες θα πρέπει 
να πιστεύουν εύλογα, βάσει των 
περιστάσεων και των πληροφοριών που 
έχουν στη διάθεσή τους κατά τον χρόνο 
της καταγγελίας, ότι τα ζητήματα που 
καταγγέλλουν είναι αληθή. Η εύλογη αυτή 
πεποίθηση θα πρέπει να τεκµαίρεται εκτός 
αν και έως ότου αποδειχτεί το αντίθετο. 
Αυτό αποτελεί σημαντική δικλείδα 
ασφαλείας έναντι κακόβουλων και 
επιπόλαιων ή καταχρηστικών καταγγελιών, 
η οποία διασφαλίζει ότι τα άτομα που 
ηθελημένα και εν γνώσει τους αναφέρουν 
εσφαλμένες πληροφορίες δεν χαίρουν 
προστασίας. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι 
η προστασία δεν χάνεται σε περίπτωση που 
ο καταγγέλλων έχει υποβάλει ανακριβή 
καταγγελία υποπίπτοντας σε καλόπιστο 
σφάλμα. Στο ίδιο πνεύμα, οι 
καταγγέλλοντες θα πρέπει να δικαιούνται 
προστασία δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
σε περίπτωση που θεωρούν εύλογα ότι οι 
αναφερόμενες πληροφορίες εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Κατά κανόνα, η απαίτηση της 
χρήσης των διαύλων καταγγελίας σε 
στάδια είναι αναγκαία προκειμένου, 

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

φτάνουν στα άτομα που μπορούν να 
συμβάλουν στην έγκαιρη και 
αποτελεσματική αποσόβηση των κινδύνων 
για το δημόσιο συμφέρον. Ταυτόχρονα, 
αναγκαίοι είναι ορισμένοι κανόνες ως 
προς την εφαρμογή, ώστε ο καταγγέλλων 
να μπορεί να επιλέγει τον καταλληλότερο 
δίαυλο ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις της υπόθεσης. Επιπροσθέτως, 
είναι απαραίτητο να προστατεύεται κάθε 
δημοσιοποίηση βάσει δημοκρατικών 
αρχών, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, 
και θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η 
ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης.

_________________

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

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 62
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(62) Οι καταγγέλλοντες μπορούν πρώτα 
να χρησιμοποιούν τους εσωτερικούς 
διαύλους που έχουν στη διάθεσή τους και 
να υποβάλλουν καταγγελία στον εργοδότη 
τους.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Σε άλλες περιπτώσεις, δεν 
αναμένεται εύλογα να λειτουργήσουν ορθά 
οι εσωτερικοί δίαυλοι, λόγου χάρη, όταν οι 
καταγγέλλοντες έχουν βάσιμους λόγους να 
πιστεύουν ότι θα υποστούν αντίποινα 
συνδεόμενα με την καταγγελία· ότι η 
εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους δεν 
θα προστατευτεί· ότι ο τελικός υπεύθυνος 
στο εργασιακό πλαίσιο εμπλέκεται στην 
παράβαση· ότι η παράβαση μπορεί να 
συγκαλυφθεί· ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
μπορεί να συγκαλυφθούν ή να 
καταστραφούν· ότι η αποτελεσματικότητα 
των ερευνών των αρμόδιων αρχών μπορεί 
να διακυβευτεί ή ότι απαιτείται επείγουσα 

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

αρμόδιων αρχών μπορεί να διακυβευτεί ή 
ότι απαιτείται επείγουσα δράση (για 
παράδειγμα λόγω άμεσου κινδύνου 
ουσιαστικής και συγκεκριμένης απειλής 
για τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια 
προσώπων ή για το περιβάλλον). Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες 
εξωτερικά στις αρμόδιες αρχές και, 
ενδεχομένως, σε όργανα και οργανισμούς 
της Ένωσης θα προστατεύονται και οι 
ανώνυμες καταγγελίες θα διερευνώνται, 
εφόσον είναι άρτια τεκμηριωμένες. 
Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται προστασία 
επίσης σε περιπτώσεις στις οποίες η 
ενωσιακή νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα 
στους καταγγέλλοντες να υποβάλουν 
καταγγελία απευθείας στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές ή σε όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης, για παράδειγμα 
στο πλαίσιο απάτης σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Ένωσης, πρόληψης 
και εντοπισμού νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Τα πρόσωπα που προβαίνουν 
απευθείας σε δημοσιοποίηση θα πρέπει 
επίσης να δικαιούνται προστασία όταν η 
παράβαση δεν έχει αντιμετωπιστεί (λόγου 
χάρη, όταν δεν αξιολογήθηκε ή δεν 
διερευνήθηκε ορθά ή δεν ελήφθησαν 
μέτρα αποκατάστασης), παρά το γεγονός 
ότι αναφέρθηκε εσωτερικά και/ή 
εξωτερικά με χρήση των διαθέσιμων 
διαύλων σε στάδια· ή όταν οι 
καταγγέλλοντες έχουν έγκυρους λόγους να 
πιστεύουν ότι υπάρχει αθέµιτη σύµπραξη 
μεταξύ του υπαιτίου της παράβασης και 
της αρμόδιας αρχής, ότι υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 

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

της αρμόδιας αρχής, ότι υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι τα αποδεικτικά στοιχεία 
ενδέχεται να συγκαλυφθούν ή να 
καταστραφούν ή ότι ενδέχεται να 
διακυβευτεί η αποτελεσματικότητα των 
ερευνών των αρμόδιων αρχών ή σε 
περιπτώσεις άμεσου ή πρόδηλου κινδύνου 
για το δημόσιο συμφέρον, ή όταν υπάρχει 
κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, μεταξύ 
άλλων, βλάβης της σωματικής 
ακεραιότητας.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(67) Οι δυνητικοί μάρτυρες δημοσίου 
συμφέροντος που δεν είναι βέβαιοι για τον 
τρόπο καταγγελίας ή για το κατά πόσον 
τελικά θα προστατευθούν ενδέχεται να 
αποθαρρυνθούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι παρέχονται οι 
σχετικές πληροφορίες με εύχρηστο τρόπο 
και εύκολη πρόσβαση για το ευρύ κοινό
και θα πρέπει να στηρίζουν το έργο των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες. 
Θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν 
εξατομικευμένες, αμερόληπτες και 
εμπιστευτικές συμβουλές σχετικά, λόγου 
χάρη, με το κατά πόσον οι σχετικές 
πληροφορίες καλύπτονται από τους 
εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, με 
το ποιοι δίαυλοι καταγγελίας θα είναι 
καλύτερο να χρησιμοποιηθούν και ποιες 
εναλλακτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμες 
σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν 
καλύπτονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες (καθοδήγηση). Η πρόσβαση σε 
τέτοιου είδους συμβουλές μπορεί να 
συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι 
καταγγελίες υποβάλλονται μέσω των 
κατάλληλων διαύλων με υπευθυνότητα και 
ότι παραβάσεις και οι αξιόποινες πράξεις 
εντοπίζονται εγκαίρως και, ενδεχομένως, 
αποτρέπονται.
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η 
παραίτηση από δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που θεσπίζει η παρούσα 
οδηγία με συμβατικά μέσα. Οι νομικές ή 
συμβατικές υποχρεώσεις ατόμων, όπως οι 
ρήτρες περί πίστεως σε συμβάσεις ή σε 
συμφωνίες τήρησης του απορρήτου/μη 
αποκάλυψης, δεν μπορεί να θεωρείται ότι 
αποκλείουν τη δυνατότητα καταγγελίας 
από εργαζομένους, την άρνηση παροχής 
προστασίας ή την επιβολή ποινών για την 
καταγγελία. Ταυτόχρονα, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
προστασία νομικών ή άλλων 
επαγγελματικών προνομίων που 
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

69. Δεν θα πρέπει να είναι εφικτή η 
παραίτηση από δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που θεσπίζει η παρούσα 
οδηγία με συμβατικά μέσα. Οι νομικές ή 
συμβατικές υποχρεώσεις ατόμων, όπως οι 
ρήτρες περί πίστεως σε συμβάσεις ή σε 
συμφωνίες τήρησης του απορρήτου/μη 
αποκάλυψης, δεν μπορεί να θεωρείται ότι 
αποκλείουν τη δυνατότητα καταγγελίας 
από άτομα, την άρνηση παροχής 
προστασίας ή την επιβολή ποινών για την 
καταγγελία. Ταυτόχρονα, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την 
προστασία νομικών ή άλλων 
επαγγελματικών προνομίων που 
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Πέρα από τη ρητή απαγόρευση των 
αντιποίνων που προβλέπεται από τον νόμο, 
είναι σημαντικό οι καταγγέλλοντες που 
υφίστανται αντίποινα να έχουν πρόσβαση 
σε μέσα έννομης προστασίας. Το 
κατάλληλο μέσο για κάθε περίπτωση θα 
καθορίζεται από το είδος των αντιποίνων. 
Μπορεί να έχει τη μορφή επαναπρόσληψης 
(λόγου χάρη, σε περίπτωση απόλυσης, 
μετάθεσης ή υποβιβασμού, ή στέρησης 
κατάρτισης ή προαγωγής) ή 
αποκατάστασης μιας άδειας ή σύμβασης 
που ακυρώθηκε· αποζημίωσης για 
πραγματικές και μελλοντικές οικονομικές 
απώλειες (για παλαιότερη απώλεια μισθών, 

(71) Πέρα από τη ρητή απαγόρευση των 
αντιποίνων που προβλέπεται από τον νόμο, 
είναι σημαντικό οι καταγγέλλοντες που 
υφίστανται αντίποινα να έχουν πρόσβαση 
σε μέσα έννομης προστασίας. Το 
κατάλληλο μέσο για κάθε περίπτωση θα 
καθορίζεται από το είδος των αντιποίνων. 
Μπορεί να έχει τη μορφή επαναπρόσληψης 
(λόγου χάρη, σε περίπτωση απόλυσης, 
μετάθεσης ή υποβιβασμού, ή στέρησης 
κατάρτισης ή προαγωγής) ή 
αποκατάστασης μιας άδειας ή σύμβασης 
που ακυρώθηκε· αποζημίωσης για 
πραγματικές και μελλοντικές οικονομικές 
απώλειες (για παλαιότερη απώλεια μισθών, 
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αλλά και για μελλοντική απώλεια 
εισοδήματος, για κόστος που συνδέεται με 
αλλαγή επαγγέλματος)· αποζημίωσης για 
άλλη οικονομική βλάβη, όπως νομικά 
έξοδα και δαπάνες ιατρικής περίθαλψης, 
και για μη υλική βλάβη (σωματική και 
ψυχική οδύνη).

αλλά και για μελλοντική απώλεια 
εισοδήματος, για κόστος που συνδέεται με 
αλλαγή επαγγέλματος)· αποζημίωσης για 
άλλη οικονομική βλάβη, όπως νομικά 
έξοδα και δαπάνες ιατρικής και 
ψυχολογικής περίθαλψης, και για μη υλική 
βλάβη (σωματική και ψυχική οδύνη).

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Σημαντικό κόστος για τους 
καταγγέλλοντες που προσφεύγουν 
δικαστικώς κατά μέτρων αντιποίνων 
μπορεί να είναι τα σχετικά δικαστικά 
έξοδα. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να 
ανακτήσουν τα εν λόγω έξοδα στο τέλος 
της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να μην 
μπορούν να τα καλύψουν εξ αρχής, ιδίως 
αν είναι άνεργοι ή σε μαύρη λίστα. Η 
παροχή συνδρομής για ποινικές 
διαδικασίες, ιδίως σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου59 και γενικότερα η παροχή 
συνδρομής σε όσους αντιμετωπίζουν 
σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες θα 
μπορούσε να είναι καταλυτική, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, για την 
αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων 
τους στην προστασία.

(75) Σημαντικό κόστος για τους 
καταγγέλλοντες που προσφεύγουν 
δικαστικώς κατά μέτρων αντιποίνων 
μπορεί να είναι τα σχετικά δικαστικά 
έξοδα. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να 
ανακτήσουν τα εν λόγω έξοδα στο τέλος 
της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να μην 
μπορούν να τα καλύψουν εξ αρχής, ιδίως 
αν είναι άνεργοι ή σε μαύρη λίστα. Η 
παροχή συνδρομής για ποινικές 
διαδικασίες, ιδίως σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1919 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου59 και γενικότερα η παροχή 
συνδρομής σε όσους αντιμετωπίζουν 
σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες είναι 
καταλυτική για την αποτελεσματική 
επιβολή των δικαιωμάτων τους στην 
προστασία.

_________________ _________________

59 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 
σχετικά με τη δικαστική αρωγή για 
υπόπτους και κατηγορουμένους στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για 
καταζητουμένους σε διαδικασίες 
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης, ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ. 1.

59 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 
σχετικά με τη δικαστική αρωγή για 
υπόπτους και κατηγορουμένους στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για 
καταζητουμένους σε διαδικασίες 
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης, ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ. 1.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 80

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(80) Η παρούσα οδηγία εισάγει 
ελάχιστα πρότυπα και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να 
εισάγουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες 
διατάξεις για τους καταγγέλλοντες, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατάξεις 
δεν έρχονται σε σύγκρουση με μέτρα για 
την προστασία των καταγγελλομένων.

(80) Η παρούσα οδηγία εισάγει 
ελάχιστα πρότυπα και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν την εξουσία και να 
ενθαρρύνονται να εισάγουν ή να 
διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους 
καταγγέλλοντες, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι εν λόγω διατάξεις δεν έρχονται σε 
σύγκρουση με μέτρα για την προστασία 
των καταγγελλομένων.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(81) Σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική 
αγορά πρέπει να αποτελεί χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα στον οποίο 
εξασφαλίζονται η ελεύθερη και ασφαλής 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει 
να παρέχει στους πολίτες της Ένωσης 
προστιθέμενη αξία υπό τη μορφή 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών καλύτερης 
ποιότητας και μεγαλύτερης ασφάλειας, 
διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα για τη 
δημόσια υγεία και την προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, το 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ συνιστά την 
κατάλληλη νομική βάση για την έγκριση 
των μέτρων που είναι αναγκαία για την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Πέραν του άρθρου
114 της ΣΛΕΕ, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διαθέτει επιπρόσθετες νομικές 
βάσεις προκειμένου να καλύπτει τους 

(81) Σύμφωνα με το άρθρο 26 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική 
αγορά πρέπει να αποτελεί χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα στον οποίο 
εξασφαλίζονται η ελεύθερη και ασφαλής 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει 
να παρέχει στους πολίτες της Ένωσης 
προστιθέμενη αξία υπό τη μορφή 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών καλύτερης 
ποιότητας και μεγαλύτερης ασφάλειας, 
διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα για τη 
δημόσια υγεία και την προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, το 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ συνιστά την 
κατάλληλη νομική βάση για την έγκριση 
των μέτρων που είναι αναγκαία για την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Πέραν του άρθρου 
114 της ΣΛΕΕ, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διαθέτει επιπρόσθετες νομικές 
βάσεις προκειμένου να καλύπτει τους 
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τομείς που βασίζονται στα άρθρα 16, 33, 
43, 50, στο άρθρο 53 παράγραφος 1, στα 
άρθρα 62, 91, 100, 103, 109, 168, 169 και 
207 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 31 της 
Συνθήκης Ευρατόμ για τη θέσπιση μέτρων 
της Ένωσης. Καθώς η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί επίσης στην καλύτερη 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης, θα πρέπει να περιληφθεί το 
άρθρο 325 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ ως 
νομική βάση.

τομείς που βασίζονται στα άρθρα 9, 10, 11, 
12, 15, 16, 33, 43, 50, στο άρθρο 53 
παράγραφος 1, στα άρθρα 62, 91, 100, 103, 
109, 168, 169, 207 και 352 της ΣΛΕΕ και 
στο άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ για 
τη θέσπιση μέτρων της Ένωσης. Καθώς η 
παρούσα οδηγία αποσκοπεί επίσης στην 
καλύτερη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να 
περιληφθεί το άρθρο 325 παράγραφος 4 
της ΣΛΕΕ ως νομική βάση.

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές. Ειδικότερα, η 
παρούσα οδηγία επιδιώκει να διασφαλίσει
τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, της 
επιχειρηματικής ελευθερίας, του 
δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο προστασίας 
του καταναλωτή, του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής και των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης.

(85) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν 
λόγω δικαιώματα και αρχές
διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό, 
μεταξύ άλλων, της ελευθερίας έκφρασης 
και πληροφόρησης, του δικαιώματος 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, της επιχειρηματικής 
ελευθερίας, του δικαιώματος σε δίκαιες 
και πρόσφορες συνθήκες εργασίας, του 
δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, του 
δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας, του 
δικαιώματος στη χρηστή διοίκηση, του 
δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και 
των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AD\1168257EL.docx 41/79 PE626.976v02-00

EL

απειλή για το δημόσιο συμφέρον:

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παραβάσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των πράξεων της 
Ένωσης που ορίζονται στο παράτημα 
(Μέρος I και Μέρος II) και αναφέρονται 
στους ακόλουθους τομείς:

διαγράφεται

i) δημόσιες συμβάσεις·

ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

iii) ασφάλεια των προϊόντων·

iv) ασφάλεια των μεταφορών·

v) προστασία του περιβάλλοντος·

vi) πυρηνική ασφάλεια·

vii) ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, υγεία και καλή μεταχείριση 
των ζώων·

viii) δημόσια υγεία·

ix) προστασία των καταναλωτών·

x) προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παραβάσεις σχετιζόμενες με την 
εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 

δ) παραβάσεις σχετιζόμενες με την 
εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ιδίως 
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αναφορικά με πράξεις που παραβιάζουν 
τους κανόνες για τη φορολογία των 
εταιρειών ή διακανονισμούς των οποίων 
σκοπός είναι η εξασφάλιση φορολογικού 
πλεονεκτήματος που ματαιώνει το 
αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

αναφορικά με πράξεις που παραβιάζουν 
τους κανόνες για τη φορολογία των 
εταιρειών ή διακανονισμούς των οποίων 
σκοπός είναι η εξασφάλιση φορολογικού 
πλεονεκτήματος που ματαιώνει το 
αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

Τροπολογία 63

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) όλοι οι υπόλοιποι τομείς στους 
οποίους ζημιώνεται το δημόσιο συμφέρον 
ή παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 
του «εργαζομένου», κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ·

α) πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα 
του «εργαζομένου» ή του «πρώην 
εργαζόμενου», κατά την έννοια του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται 
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανεξάρτητα από το αν 
αμείβονται ή όχι·
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Τροπολογία 66

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) τα μέλη του προσωπικού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων·

Τροπολογία 67

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) σύμβουλοι, εκπαιδευόμενοι, 
εργαζόμενοι φοιτητές, εργαζόμενοι με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου και πρώην 
υπάλληλοι.

Τροπολογία 68

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δγ) ερευνητές δημοσιογράφοι.

Τροπολογία 69

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δδ) πρόσωπα που έρχονται ή έρχονταν 
σε επαφή με οργανισμούς.
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Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 
22α, 22β και 22γ του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 31, του κανονισμού (ΕΥΡΑΤΟΜ) 
αριθ. 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης στους υπαλλήλους και το λοιπό 
προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, οι οποίοι παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με οιαδήποτε από 
τις παραβάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 1.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης στα πρόσωπα που διευκολύνουν 
την καταγγελία, όπως οι ενδιάμεσοι και 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
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ασχολείται τακτικά ή επαγγελματικά με 
τη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών 
στο κοινό μέσω οποιουδήποτε μέσου 
μαζικής επικοινωνίας.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης σε νομικά και φυσικά πρόσωπα 
που συνδέονται με έναν καταγγέλλοντα, 
εάν τα εν λόγω πρόσωπα είναι πιθανό να 
υπέστησαν ζημία λόγω της σύνδεσής τους 
με τον καταγγέλλοντα.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στους υπαλλήλους, το λοιπό προσωπικό 
και τους ασκούμενους στα θεσμικά 
όργανα, τους οργανισμούς και τις 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «παραβάσεις»: πραγματικές ή 
δυνητικές παράνομες δραστηριότητες ή 
κατάχρηση του ενωσιακού δικαίου·



PE626.976v02-00 46/79 AD\1168257EL.docx

EL

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή 
παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι 
οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, 
αλλά ματαιώνουν το αντικείμενο ή τον 
σκοπό των εφαρμοστέων κανόνων·

(3) «κατάχρηση δικαίου»: πράξεις ή 
παραλείψεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, οι 
οποίες τυπικά δεν φαίνονται παράνομες, 
αλλά ματαιώνουν ή διαστρεβλώνουν το 
αντικείμενο ή τον σκοπό των εφαρμοστέων 
κανόνων·

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «καταγγελία»: η παροχή 
πληροφοριών που σχετίζονται με 
παράβαση η οποία έχει διαπραχθεί ή είναι 
πιθανόν να διαπραχθεί στον οργανισμό 
στον οποίο εργάζεται ο καταγγέλλων ή σε 
άλλους οργανισμούς με τους οποίους είχε 
επαφή μέσω της εργασίας του·

(5) «καταγγελία»: η καλόπιστη παροχή 
πληροφοριών που σχετίζονται με 
παράβαση η οποία έχει διαπραχθεί ή είναι 
πιθανόν να διαπραχθεί·

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) «αποκάλυψη»: η δημοσιοποίηση 
πληροφοριών σχετικά με παραβάσεις·

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) «ενδιάμεσος»: φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο διευκολύνει την 
καταγγελία ή την αποκάλυψη·

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες ή 
παλαιότερες εργασιακές δραστηριότητες 
στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, 
ανεξαρτήτως της φύσης τους, μέσω των 
οποίων τα πρόσωπα μπορούν να 
αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με 
παραβάσεις και στο πλαίσιο των οποίων 
τα εν λόγω πρόσωπα ενδέχεται να 
υποστούν αντίποινα αν καταγγείλουν τις 
παραβάσεις·

(10) «εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες ή 
παλαιότερες εργασιακές δραστηριότητες 
στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, 
ανεξαρτήτως της φύσης τους, μέσω των 
οποίων τα πρόσωπα μπορούν να 
αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με 
παραβάσεις·

Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) «αντίποινα»: οποιαδήποτε 
απειλούμενη ή πραγματική πράξη ή 
παράλειψη η οποία είναι αποτέλεσμα 
εσωτερικής, εξωτερικής καταγγελίας ή 
αποκάλυψης και προκαλεί ή ενδέχεται να 
προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον 
καταγγέλλοντα, σε μέλη της οικογένειάς 
του, σε συγγενείς και σε διαμεσολαβητές·

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «μέτρο παρακολούθησης»: 
οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης 
καταγγελίας η οποία έχει υποβληθεί 
εσωτερικά ή εξωτερικά, με σκοπό την 
αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών 
που περιλαμβάνονται στην καταγγελία και, 
ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της 
καταγγελλόμενης παράβασης, 
περιλαμβανομένων μέτρων όπως 
εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, 
αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων και 
αρχειοθέτηση·

(13) «μέτρο παρακολούθησης»: 
οποιαδήποτε πράξη επιτελεί ο αποδέκτης 
καταγγελίας η οποία έχει υποβληθεί 
εσωτερικά ή εξωτερικά, με σκοπό την 
αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών 
που περιλαμβάνονται στην καταγγελία και, 
ενδεχομένως, την αντιμετώπιση της 
καταγγελλόμενης παράβασης, 
περιλαμβανομένων μέτρων όπως 
εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, 
αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων και
αρχειοθέτηση, καθώς και κάθε άλλου 
κατάλληλου διορθωτικού μέτρου ή 
μέτρου μετριασμού·

Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14 α) «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που 
αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο η 
ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή ή 
μπορεί να εξακριβωθεί («υποκείμενο των 
δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα 
ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε 
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, 
όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε 
δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας, ή σε έναν ή 
περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωματική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα του εν λόγω φυσικού 
προσώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679·

Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) «επεξεργασία» κάθε πράξη ή 
σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με 
ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων, σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η 
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
διάρθρωση, η αποθήκευση, η 
προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, 
η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η 
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή 
κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση 
ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η 
διαγραφή ή η καταστροφή.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εν λόγω δίαυλοι και διαδικασίες 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελιών από εργαζομένους της 
οντότητας. Μπορεί να παρέχουν τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από 

2. Οι εν λόγω δίαυλοι και διαδικασίες 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελιών από εργαζομένους της 
οντότητας. Μπορεί να παρέχουν τη 
δυνατότητα υποβολής καταγγελιών από 
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άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με 
την οντότητα στο πλαίσιο των εργασιακών
τους δραστηριοτήτων, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) 
και δ), αλλά η χρήση εσωτερικών διαύλων 
καταγγελίας δεν είναι υποχρεωτική για 
τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων.

άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με 
την οντότητα στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) 
και δ).

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ιδιωτικές νομικές οντότητες 
ανεξαρτήτως μεγέθους που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή είναι 
ευάλωτες σε νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή σε 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι 
οποίες διέπονται από τις πράξεις της 
Ένωσης που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

γ) ιδιωτικές νομικές οντότητες 
ανεξαρτήτως μεγέθους που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή είναι 
ευάλωτες σε νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή σε 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι 
οποίες διέπονται από το δίκαιο της 
Ένωσης.

Τροπολογία 88

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και 
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δήμοι άνω των 10 000 κατοίκων· γ) δήμοι·
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Τροπολογία 90

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) θεσμικά όργανα, υπηρεσίες, 
γραφεία και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που έχουν συσταθεί από τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη Συνθήκη 
Ευρατόμ ή βάσει αυτών·

Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαύλους για την παραλαβή των 
καταγγελιών, οι οποίοι σχεδιάζονται, 
οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο 
που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος και 
εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού·

α) διαύλους για την παραλαβή των 
καταγγελιών, οι οποίοι σχεδιάζονται, 
οργανώνονται και λειτουργούν κατά τρόπο 
που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος, παρέχει 
τη δυνατότητα ανώνυμων αποκαλύψεων
και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού·

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σαφείς και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες για τις διαδικασίες και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι 
καταγγελίες να υποβληθούν εξωτερικά σε 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, σε 
όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης.

ε) σαφείς, διαφανείς και εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες για τις 
διαδικασίες και πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορούν οι καταγγελίες να 
υποβληθούν εξωτερικά σε αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 
και, κατά περίπτωση, σε όργανα ή 
οργανισμούς της Ένωσης.
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Τροπολογία 93

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την άμεση επιβεβαίωση της 
παραλαβής των γραπτών καταγγελιών 
στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική 
διεύθυνση που υποδεικνύει ο 
καταγγέλλων.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γραπτές καταγγελίες σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και/ή 
προφορική καταγγελία μέσω τηλεφωνικών 
γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της 
κλήσης·

α) γραπτές καταγγελίες σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, 
συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων για 
ανώνυμες αποκαλύψεις, καθώς και 
αποκαλύψεις με τη χρήση 
κρυπτογραφικών μεθόδων, και/ή 
προφορική καταγγελία μέσω τηλεφωνικών 
γραμμών, με ή χωρίς καταγραφή της 
κλήσης· εάν έχει καταγραφεί η 
τηλεφωνική συνομιλία, απαιτείται η εκ 
των προτέρων συναίνεση του 
καταγγέλλοντα·

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσωπικές συναντήσεις με το 
πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί 
αρμόδιο/-α για την παραλαβή 
καταγγελιών.

β) προσωπικές συναντήσεις με το 
πρόσωπο ή την υπηρεσία που έχει οριστεί 
αρμόδιο/-α για την παραλαβή 
καταγγελιών, με τη συνοδεία, εφόσον το 
επιθυμεί ο καταγγέλλων, συνδικαλιστικού 
εκπροσώπου, εκπροσώπου της κοινωνίας 
των πολιτών ή του νομικού του/της 
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εκπροσώπου.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι δίαυλοι υποβολής καταγγελιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
μηχανισμών, και οι θεσμικές ρυθμίσεις 
μεριμνούν για ασφαλείς, εμπιστευτικές 
και ανώνυμες αποκαλύψεις.

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές 
που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν και να 
χειρίζονται καταγγελίες.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές 
που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν και να 
χειρίζονται καταγγελίες. Ορίζουν επίσης 
συγκεκριμένες, ανεξάρτητες αρμόδιες 
αρχές που έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν και να επεξεργάζονται 
καταγγελίες σχετικά με διαβαθμισμένες ή 
ευαίσθητες πληροφορίες.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο και ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής δημοσιεύουν κάθε 
χρόνο:

α) ειδικές εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν 
στατιστικές και ένα σαφές ιστορικό των 
περιστατικών καταγγελίας 
δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν στα 
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ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

β) ακόλουθες ενέργειες των οικείων 
θεσμικών οργάνων, σε σχέση με τις 
υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται σε αυτές·

γ) την έκβαση κάθε έρευνας που 
δρομολογείται στη βάση των 
πληροφοριών που ελήφθησαν από 
μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

δ) τα μέτρα που προβλέπονται σε κάθε 
περίπτωση για την προστασία των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συγκροτούν ανεξάρτητους και 
αυτόνομους εξωτερικούς διαύλους 
καταγγελίας, οι οποίοι είναι ασφαλείς και 
ταυτόχρονα εξασφαλίζουν 
εμπιστευτικότητα, για την παραλαβή και 
τη διαχείριση των πληροφοριών που 
παρέχουν οι καταγγέλλοντες·

α) συγκροτούν ανεξάρτητους, 
αυτόνομους, σαφείς και διαφανείς
εξωτερικούς διαύλους καταγγελίας, οι 
οποίοι είναι ασφαλείς, εξασφαλίζουν 
εμπιστευτικότητα και παρέχουν τη 
δυνατότητα ανώνυμων αποκαλύψεων, για 
την παραλαβή και την επεξεργασία των 
πληροφοριών που παρέχουν οι 
καταγγέλλοντες, ανεξάρτητα από την 
χώρα στην οποία διαμένουν·

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχουν ανάδραση στον 
καταγγέλλοντα σχετικά με τα μέτρα 
παρακολούθησης της καταγγελίας εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν υπερβαίνει τους τρεις ή τους έξι μήνες 
σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις·

β) παρέχουν ανάδραση στον
καταγγέλλοντα ή στους ενδιάμεσους 
σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης της 
καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τους 
τρεις ή τους έξι μήνες σε δεόντως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις·
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Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαβιβάζουν τις πληροφορίες που 
περιέχονται στην καταγγελία στα αρμόδια 
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, κατά 
περίπτωση, για περαιτέρω διερεύνηση, 
όταν προβλέπεται από το εθνικό ή το 
ενωσιακό δίκαιο.

γ) διαβιβάζουν, ενώ διασφαλίζουν 
περαιτέρω την εμπιστευτικότητα και/ή 
την ανωνυμία του καταγγέλλοντος, τις 
πληροφορίες που περιέχονται στην 
καταγγελία στα αρμόδια όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης, κατά 
περίπτωση, για περαιτέρω διερεύνηση, 
όταν προβλέπεται από το εθνικό ή το 
ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οι δίαυλοι υποβολής καταγγελιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
μηχανισμών, και οι θεσμικές ρυθμίσεις 
μεριμνούν για ασφαλείς, εμπιστευτικές 
και ανώνυμες αποκαλύψεις.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά 
δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει 
την καταγγελία στην αρμόδια αρχή και ότι 
ο καταγγέλλων ενημερώνεται σχετικά.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κάθε αρχή που λαμβάνει καταγγελία, αλλά 
δεν είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση 
της αναφερόμενης παράβασης, διαβιβάζει 
την καταγγελία στην αρμόδια αρχή και ότι 
ο καταγγέλλων ενημερώνεται αμέσως 
σχετικά. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι αρμόδιες αρχές που παραλαμβάνουν 
καταγγελίες δεν είναι αρμόδιες για την 
αντιμετώπιση, έχουν σαφείς διαδικασίες 
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για τον χειρισμό όλων των πληροφοριών 
που αποκαλύπτονται με ασφάλεια 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την 
εμπιστευτικότητα ή την ανωνυμία.

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 Σχεδιασμός των εξωτερικών 
διαύλων καταγγελίας

7 Δομή και λειτουργία των 
εξωτερικών διαύλων καταγγελίας

Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχεδιάζονται, οργανώνονται και 
λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει 
την πληρότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και 
εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της 
αρμόδιας αρχής·

β) σχεδιάζονται, οργανώνονται και 
λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζει 
την πληρότητα, την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η 
ταυτότητα του καταγγέλλοντος, των 
ενδιάμεσων και του καταγγελλομένου, 
παρέχει τη δυνατότητα ανώνυμων 
αποκαλύψεων καθώς και αποκαλύψεων 
με τη χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων
και εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της 
αρμόδιας αρχής·

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διασφαλίζουν ελεύθερες και 
ανεξάρτητες συμβουλές και νομική 
υποστήριξη για τους καταγγέλλοντες και 
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τους ενδιάμεσους.

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωπική συνάντηση με 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής.

γ) προσωπική συνάντηση με 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής, με τη συνοδεία, εφόσον 
το επιθυμεί ο καταγγέλλων, 
συνδικαλιστικού εκπροσώπου, 
εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών 
ή του νομικού του εκπροσώπου.

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ότι, 
όταν μια καταγγελία απευθύνεται αρχικά 
σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει οριστεί ως 
αρμόδιο να χειρίζεται καταγγελίες, το εν 
λόγω πρόσωπο δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που ενδέχεται να 
ταυτοποιούν τον καταγγέλλοντα ή τον 
καταγγελλόμενο.

4. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ 
καθιερώνουν διαδικασίες ώστε να 
διασφαλίζεται ότι, όταν μια καταγγελία 
απευθύνεται αρχικά σε πρόσωπο το οποίο 
δεν έχει οριστεί ως αρμόδιο να χειρίζεται 
καταγγελίες, το εν λόγω πρόσωπο δεν 
αποκαλύπτει πληροφορίες που ενδέχεται 
να ταυτοποιούν τον καταγγέλλοντα ή τον 
καταγγελλόμενο.

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διατήρηση επαφής με τον 
καταγγέλλοντα, με σκοπό την ενημέρωσή 
του για την πρόοδο και το αποτέλεσμα της 
έρευνας.

γ) διατήρηση επαφής με τον 
καταγγέλλοντα και, όπου αρμόζει, με τα 
πρόσωπα που διευκολύνουν την 
καταγγελία, όπως διαμεσολαβητές και 



PE626.976v02-00 58/79 AD\1168257EL.docx

EL

ερευνητές δημοσιογράφοι, με σκοπό την 
ενημέρωσή τους για την πρόοδο και το 
αποτέλεσμα της έρευνας.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον τρόπο με τον οποίο η αρμόδια 
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον 
καταγγέλλοντα να διασαφηνίσει τις 
πληροφορίες που αναφέρει ή να παράσχει 
πρόσθετες πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή του·

α) τον τρόπο με τον οποίο η αρμόδια 
αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον 
καταγγέλλοντα ή τον ενδιάμεσο να 
διασαφηνίσει τις πληροφορίες που 
αναφέρει ή να παράσχει πρόσθετες 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του·

Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το καθεστώς απορρήτου που 
εφαρμόζεται στις καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς 
περιγραφής των περιστάσεων υπό τις 
οποίες μπορούν να αποκαλύπτονται τα 
εμπιστευτικά στοιχεία του 
καταγγέλλοντος.

γ) το καθεστώς απορρήτου που 
εφαρμόζεται στις καταγγελίες και τους 
όρους του, συμπεριλαμβανομένης 
λεπτομερούς περιγραφής των περιστάσεων 
υπό τις οποίες μπορούν να αποκαλύπτονται 
τα εμπιστευτικά στοιχεία του 
καταγγέλλοντος. το ίδιο καθεστώς 
εμπιστευτικότητας και τα ίδια μέτρα 
προστασίας ισχύουν για τους 
καταγγέλλοντες που υπέβαλαν αρχικά 
ανώνυμη καταγγελία, εάν ζητήσουν 
τέτοια μέτρα.

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η λεπτομερής περιγραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 

2. Η λεπτομερής περιγραφή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) 
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περιλαμβάνει τις εξαιρετικές περιπτώσεις 
στις οποίες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η 
εμπιστευτικότητα των προσωπικών 
δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν η 
αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί 
αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που 
επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή 
επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή 
για να προστατευθούν οι ελευθερίες 
τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος υπεράσπισης του 
καταγγελλομένου, και, σε κάθε περίπτωση, 
με την επιφύλαξη των κατάλληλων 
εγγυήσεων δυνάμει του προαναφερόμενου 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

περιλαμβάνει τις εξαιρετικές περιπτώσεις 
στις οποίες μπορεί να παραβιαστεί η 
εμπιστευτικότητα των προσωπικών 
δεδομένων, μεταξύ άλλων, όταν η 
αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί 
αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που 
επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή 
επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή 
για να προστατευθούν οι ελευθερίες 
τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος υπεράσπισης, και, σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του 
προαναφερόμενου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τους τόπους σε χωριστό, 
εύκολα αναγνωρίσιμο και προσβάσιμο 
τμήμα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τους τόπους σε δύο 
τουλάχιστον επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χωριστό, εύκολα 
αναγνωρίσιμο και προσβάσιμο τμήμα, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Υπάρχει η πιθανότητα, ο καταγγέλλων να μην γνωρίζει την επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους 
στο οποίο κατοικεί.

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
καταγγέλλοντες δικαιούνται προστασία 

α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
καταγγέλλοντες ή οι ενδιάμεσοι 
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δυνάμει της παρούσας οδηγίας· δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας·

Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθεστώς απορρήτου που ισχύει 
για τις καταγγελίες, και ιδίως τις 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 13 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 και το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) 45/2001, κατά 
περίπτωση.

δ) το καθεστώς απορρήτου που ισχύει 
για τις καταγγελίες, και ιδίως τις 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 13 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το άρθρο 
13 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και το 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 45/2001, 
κατά περίπτωση.

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τα στοιχεία επικοινωνίας των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που παρέχουν δωρεάν νομικές συμβουλές.

Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τηρούν αρχεία για κάθε 
καταγγελία που παραλαμβάνουν.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές τηρούν αρχεία για κάθε 
καταγγελία που παραλαμβάνουν. Οι 
εκθέσεις δεν θα αποθηκεύονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ όσο 
είναι αναγκαίο και αναλογικό για τη 
διαδικασία υποβολής εκθέσεων και θα 
διαγράφονται αμέσως μόλις λήξει η 
διαδικασία αυτή. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
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στις εκθέσεις αυτές υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν 
αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των 
γραπτών καταγγελιών στην ταχυδρομική ή 
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται 
από τον καταγγέλλοντα, εκτός αν ζητηθεί 
ρητά κάτι διαφορετικό από τον 
καταγγέλλοντα ή αν η αρμόδια αρχή 
πιστεύει ευλόγως ότι το αποδεικτικό 
παραλαβής γραπτής καταγγελίας θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την 
προστασία της ταυτότητας του 
καταγγέλλοντος.

2. Οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν 
αμέσως αποδεικτικό παραλαβής των 
γραπτών καταγγελιών στην ταχυδρομική ή 
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται 
από τον καταγγέλλοντα ή τον ενδιάμεσο, 
εκτός αν ζητηθεί ρητά κάτι διαφορετικό 
από αυτούς ή αν η αρμόδια αρχή πιστεύει 
ευλόγως ότι το αποδεικτικό παραλαβής 
γραπτής καταγγελίας θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την προστασία της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος ή των 
ενδιαμέσων.

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 
τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία, η 
αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να 
τεκμηριώσει την προφορική υποβολή 
καταγγελίας με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους:

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 
τηλεφωνική γραμμή για την καταγγελία, 
με την επιφύλαξη της συναίνεσης του 
καταγγέλλοντος ή του ενδιαμέσου, η 
αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να 
τεκμηριώσει την προφορική υποβολή 
καταγγελίας με έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους:

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τη μεταγραφή της 
συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
καταγγέλλοντα ή τον ενδιάμεσο τη 
δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει 
και να συμφωνήσει με τη μεταγραφή της 
συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

Τροπολογία 121

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική 
γραμμή χωρίς καταγραφή της συνομιλίας 
για την υποβολή καταγγελίας, η αρμόδια 
αρχή έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την 
προφορική υποβολή καταγγελίας με τη 
μορφή επακριβών πρακτικών της 
συνομιλίας, που συντάσσονται από τα 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή παρέχει 
στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

4. Όταν χρησιμοποιείται τηλεφωνική 
γραμμή χωρίς καταγραφή της συνομιλίας 
για την υποβολή καταγγελίας, η αρμόδια 
αρχή έχει το δικαίωμα να τεκμηριώσει την 
προφορική υποβολή καταγγελίας με τη 
μορφή επακριβών πρακτικών της 
συνομιλίας, που συντάσσονται από τα 
ειδικευμένα μέλη του προσωπικού της 
αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή παρέχει 
στον καταγγέλλοντα ή στον ενδιάμεσο τη 
δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει 
και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική 
συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού της αρμόδιας αρχής για να 
υποβάλει καταγγελία σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν, με την 
επιφύλαξη της συναίνεσης του 
καταγγέλλοντος, ότι τηρούνται πλήρη και 
επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε 
σταθερή και ανακτήσιμη μορφή. Η 
αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να 

Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει προσωπική 
συνάντηση με τα ειδικευμένα μέλη του 
προσωπικού της αρμόδιας αρχής για να 
υποβάλει καταγγελία σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν, με την 
επιφύλαξη της συναίνεσης του 
καταγγέλλοντος ή του ενδιαμέσου, ότι 
τηρούνται πλήρη και επακριβή πρακτικά 
της συνάντησης σε σταθερή και 
ανακτήσιμη μορφή. Η αρμόδια αρχή έχει 
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τεκμηριώνει τα πρακτικά της συνάντησης 
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

το δικαίωμα να τεκμηριώνει τα πρακτικά 
της συνάντησης με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους:

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να 
επαληθεύσει, να διορθώσει και να 
συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
καταγγέλλοντα ή στον ενδιάμεσο τη 
δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει 
και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της 
συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει σε 
κάθε περίπτωση τον καταγγέλλοντα 
σχετικά με τις περιστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο γ) του άρθρο 9, εάν 
πραγματοποιούνται, και διαβιβάζει στον 
καταγγέλλοντα γραπτή αιτιολόγηση για 
την κοινοποίηση των εμπιστευτικών 
δεδομένων. Η αρμόδια αρχή παρέχει στον 
καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να ελέγχει, 
να διορθώνει και να συναινεί, εφόσον 
λαμβάνουν χώρα οι περιστάσεις αυτές.

Τροπολογία 125

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋποθέσεις για την προστασία των 
καταγγελλόντων

Πλαίσιο για την προστασία των 
καταγγελλόντων και ενδιαμέσων
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Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι καταγγέλλοντες ή οι ενδιάμεσοι 
δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι 
πληροφορίες που ανέφεραν ήταν αληθείς 
κατά τον χρόνο της καταγγελίας, ότι 
ενήργησαν καλόπιστα και ότι εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξωτερικά καταγγέλλοντες 
δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας εφόσον ικανοποιείται 
μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

2. Οι εξωτερικά ή εσωτερικά 
καταγγέλλοντες δικαιούνται προστασία 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 129
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) ο καταγγέλλων είχε εύλογους 
λόγους να θεωρεί ότι οι εσωτερικοί δίαυλοι 
καταγγελίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
σε αντίποινα ή να διακυβεύσουν την 
αποτελεσματικότητα των ερευνών των 
αρμόδιων αρχών ή όταν η χρήση του 
εσωτερικού διαύλου έχει προηγουμένως 
οδηγήσει σε αντίποινα ή θέσει σε κίνδυνο
την αποτελεσματικότητα των ερευνών των 
αρμόδιων αρχών·

Τροπολογία 130

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι καταγγέλλοντες παραβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας σε οικεία όργανα, 
εκλεγμένους αξιωματούχους και 
οργανισμούς της Ένωσης δικαιούνται την 
προστασία που ορίζει η παρούσα οδηγία 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνους που 
υποβάλλουν καταγγελία σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα πρόσωπα που δημοσιοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας δικαιούνται προστασία 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 132

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 133

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος των 
καταγγελλόντων

Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος των 
καταγγελλόντων, των ερευνητών 
δημοσιογράφων και των ενδιαμέσων

Τροπολογία 135
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) καταναγκασμό, εκφοβισμό, 
παρενόχληση ή περιθωριοποίηση στον 
χώρο εργασίας·

ζ) καταναγκασμό, εκφοβισμό, 
σωματική και λεκτική βία, παρενόχληση, 
διακριτική μεταχείριση ή 
περιθωριοποίηση·

Τροπολογία 137

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) μη μετατροπή σύμβασης 
προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμη·

θ) μη μετατροπή σύμβασης 
μαθητείας ή προσωρινής απασχόλησης σε 
μόνιμη·

Τροπολογία 138

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) βλάβη, περιλαμβανομένης 
προσβολής της φήμης, ή οικονομική ζημία, 
περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας 

ια) βλάβη, περιλαμβανομένης 
προσβολής της φήμης, και ιδίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονομική 



PE626.976v02-00 68/79 AD\1168257EL.docx

EL

και απώλειας εισοδήματος· ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής 
ζημίας και απώλειας εισοδήματος·

Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) καταχρηστικές νομικές ενέργειες 
και δυσανάλογες οικονομικές αξιώσεις·

Τροπολογία 140

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α

Υποχρέωση τήρησης της 
εμπιστευτικότητας της ταυτότητας των 

καταγγελλόντων

1. Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν 
μπορεί να αποκαλύπτεται χωρίς τη ρητή 
συναίνεση του ατόμου. Δεν μπορούν 
επίσης να αποκαλύπτονται πληροφορίες 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
ανακαλυφθεί η ταυτότητα του 
καταγγέλλοντος.

2. Κάθε πρόσωπο που γνωρίζει τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
υποχρεούται να προστατεύει τα δεδομένα 
αυτά.

3. Οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούν 
να δημοσιοποιούνται τα εμπιστευτικά 
δεδομένα ενός καταγγέλλοντος 
περιορίζονται στις περιπτώσεις που η 
αποκάλυψη των δεδομένων αποτελεί 
αναγκαία και αναλογική υποχρέωση που 
επιβάλλεται δυνάμει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου στο πλαίσιο ερευνών ή 
επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών ή 
για να προστατευθούν οι ελευθερίες 
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τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος υπεράσπισης του 
καταγγελλομένου, και, σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των 
κατάλληλων εγγυήσεων δυνάμει του 
προαναφερόμενου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου.

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, το πρόσωπο που έχει 
οριστεί να παραλάβει και να 
παρακολουθεί τις καταγγελίες οφείλει να 
ενημερώνει τον καταγγέλλοντα πριν 
αποκαλύψει τα εμπιστευτικά του 
δεδομένα.

5. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί δίαυλοι 
αναφοράς σχεδιάζονται, οργανώνονται 
και λειτουργούν κατά τρόπο που 
διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας του καταγγέλλοντος, και 
εμποδίζει την πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού·

Τροπολογία 141

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρα για την προστασία των 
καταγγελλόντων έναντι αντιποίνων

Μέτρα για την προστασία των 
καταγγελλόντων και ενδιαμέσων έναντι 
αντιποίνων

Τροπολογία 142

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των καταγγελλόντων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 13 έναντι αντιποίνων. Στα εν 
λόγω μέτρα περιλαμβάνονται ιδίως τα 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία των καταγγελλόντων και 
ενδιαμέσων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 13 έναντι 
αντιποίνων. Στα εν λόγω μέτρα 
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μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 
2 έως 8.

περιλαμβάνονται ιδίως τα μέτρα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 8.

Τροπολογία 143

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κοινό έχει εύκολη και δωρεάν 
πρόσβαση σε πλήρεις και ανεξάρτητες 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις 
διαδικασίες και τα μέσα έννομης 
προστασίας που είναι διαθέσιμα για την 
προστασία έναντι αντιποίνων.

2. Το κοινό έχει εύκολη και δωρεάν 
πρόσβαση σε πλήρεις και ανεξάρτητες 
πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις 
διαδικασίες και τα μέσα έννομης 
προστασίας που είναι διαθέσιμα για την 
προστασία έναντι αντιποίνων σε 
τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ανεξάρτητος 
αυτός ρόλος θα μπορούσε να επιτελείται, 
για παράδειγμα, από οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών ή/και συνδικάτα.

Τροπολογία 144

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι καταγγέλλοντες έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματική συνδρομή 
από τις αρμόδιες αρχές ενώπιον 
οποιασδήποτε οικείας αρχής εμπλέκεται 
στην προστασία τους έναντι αντιποίνων, 
μεταξύ άλλων, όταν προβλέπεται από το 
εθνικό δίκαιο πιστοποίηση του γεγονότος 
ότι δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

3. Οι καταγγέλλοντες και ενδιάμεσοι 
έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική 
συνδρομή από τις αρμόδιες αρχές ενώπιον 
οποιασδήποτε οικείας αρχής εμπλέκεται 
στην προστασία τους έναντι αντιποίνων, 
μεταξύ άλλων, όταν προβλέπεται από το 
εθνικό δίκαιο πιστοποίηση του γεγονότος 
ότι δικαιούνται προστασία δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι καταγγέλλοντες έχουν 6. Οι καταγγέλλοντες έχουν 
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πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας 
έναντι των αντιποίνων, κατά περίπτωση, 
όπως, μεταξύ άλλων, προσωρινά μέτρα εν 
αναμονή της απόφασης της νομικής 
διαδικασίας, σύμφωνα με το εθνικό 
πλαίσιο.

πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας 
έναντι των αντιποίνων, τα οποία 
καλύπτουν όλες τις άμεσες, έμμεσες και 
μελλοντικές συνέπειες κάθε βλάβης, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση:

α) ακύρωσης οποιασδήποτε διάταξης που 
προβλέπει ενέργειες κατά παράβαση του 
άρθρου 14·

β) επαναπρόσληψης του καταγγέλλοντος 
με ίσο μισθό, καθεστώς, καθήκοντα και 
συνθήκες εργασίας·

γ) τοποθέτησης του καταγγέλλοντος σε 
θέση άλλης υπηρεσίας ή με άλλον 
προϊστάμενο·

δ) δ) αποζημίωση για πόνο, ταλαιπωρία 
και οποιαδήποτε οικονομική απώλεια που 
συνδέεται με τα αντίποινα·

ε) προσωρινά μέτρα εν αναμονή της 
απόφασης της νομικής διαδικασίας.

Τροπολογία 146

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εκτός από την παροχή νομικής 
βοήθειας στους καταγγέλλοντες σε 
ποινικές και διασυνοριακές αστικές 
διαδικασίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/1919 και την οδηγία 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου63 ,  και σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν περαιτέρω μέτρα νομικής και 
οικονομικής συνδρομής και στήριξης για 
τους καταγγέλλοντες στο πλαίσιο νομικών 
διαδικασιών.

8. Εκτός από την παροχή νομικής 
βοήθειας στους καταγγέλλοντες σε 
ποινικές και διασυνοριακές αστικές 
διαδικασίες σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
2016/1919 και την οδηγία 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου63 ,  και σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν περαιτέρω μέτρα νομικής, 
κοινωνικής και οικονομικής συνδρομής 
και στήριξης για τους καταγγέλλοντες στο 
πλαίσιο νομικών διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών 
συμβουλών από δικηγόρο, εκπρόσωπο 
συνδικαλιστικού σωματείου ή άλλο 
σχετικό πρόσωπο ή οργανισμό.

_________________ _________________
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63  Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3).

63  Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2008, για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις (ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3).

Τροπολογία 147

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το 
πρόσωπο που κατηγορείται σε μια 
καταγγελία να λαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την ταυτότητα του μάρτυρα 
δημοσίου συμφέροντος. Το απόρρητο των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι 
πάντοτε εγγυημένο.

Αιτιολόγηση

Πρόσθετη προστασία για τον μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 148

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του 
καταγγελλόμενου είναι σημαντική 
προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν άδικη 
αντιμετώπιση ή βλάβη για τη φήμη μετά 
τη δημοσιοποίηση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε 
δεδομένων που αποκαλύπτουν την 
ταυτότητα του καταγγελλομένου. Κατά 
συνέπεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες για 
την προστασία των δεδομένων, 
προκειμένου να προστατεύεται ο 
καταγγέλλων, ο καταγγελλόμενος, καθώς 
και κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται 
στην καταγγελία. Οι αρχές εξασφαλίζουν 
σύστημα ασφαλείας μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών που επιτρέπει την 
πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα.

Τροπολογία 149

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από 
την καταγγελία ή την παραπλανητική ή 
κακόβουλη δημοσιοποίηση θα πρέπει να 
απολαύει νομικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
αποτελεσματικής προσφυγής κατά 
καταχρηστικής καταγγελίας.

Τροπολογία 150

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α

Δικαιώματα των εμπλεκόμενων 
προσώπων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τυχόν 
ευρήματα ή καταγγελίες που απορρέουν 
από εκτίμηση ή διερεύνηση, ή βασίζονται 
σε μια ή περισσότερες προστατευμένες 
καταγγελίες δεν βλάπτουν αδίκως κανένα 
πρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Το 
δικαίωμα σε δίκαιη ακρόαση ή δίκη 
γίνεται επίσης απολύτως σεβαστό.
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Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνουν μέτρα αντιποίνων σε 
βάρος καταγγελλόντων·

β) λαμβάνουν μέτρα αντιποίνων σε 
βάρος καταγγελλόντων, ακόμη και εκτός 
του πλαισίου της εργασιακής σχέσης·

Τροπολογία 152

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κινούν κακόβουλες διαδικασίες 
κατά καταγγελλόντων·

γ) κινούν κακόβουλες διαδικασίες 
κατά καταγγελλόντων ή ερευνητών 
δημοσιογράφων που αποκαλύπτουν 
αξιόποινες πράξεις·

Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παραβαίνουν την υποχρέωση 
τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα της 
ταυτότητας των καταγγελλόντων.

δ) παραβαίνουν την υποχρέωση 
τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα ή 
της ανωνυμίας της ταυτότητας των 
καταγγελλόντων χωρίς να έχουν λάβει τη 
συγκατάθεσή τους.

Τροπολογία 154
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ΔΑ) δεν εκπληρώνουν την 
υποχρέωσή τους να δώσουν συνέχεια σε 
μια έκθεση και/ή δεν παρέχουν ανάδραση 
στον καταγγέλλοντα σχετικά με την εν 
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λόγω παρακολούθηση.

Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένης της 
ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/680. Κάθε ανταλλαγή ή 
διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες 
αρχές σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν 
σχετίζονται με τον χειρισμό μιας 
συγκεκριμένης υπόθεσης διαγράφονται 
αμέσως.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, περιλαμβανομένης της 
ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 
(ΕΕ) 2016/680. Κάθε ανταλλαγή ή 
διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες 
αρχές σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν 
σχετίζονται με τον χειρισμό μιας 
συγκεκριμένης υπόθεσης δεν συλλέγονται 
ή, αν συλλεχθούν κατά λάθος, 
διαγράφονται αμέσως.

Τροπολογία 156

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Κατά τη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξετάζουν τη σύσταση 
ανεξάρτητης αρχής προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 157

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

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

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

Τροπολογία 158

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α

Ενημέρωση των παραρτημάτων

Οσάκις μια νέα νομοθετική πράξη της ΕΕ 
εμπίπτει στο υλικό πεδίο εφαρμογής που 
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο α) ή στο άρθρο 1 παράγραφος 2, 
η Επιτροπή επικαιροποιεί τα 
παραρτήματα αναλόγως μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 159

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος ΙΙ – τμήμα Γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γα. Προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης

i) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 
2013 για την τροποποίηση του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης 
των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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