
 

Europarlamentarai priėmė informatorių apsaugos
direktyvą
 

Europos Parlamentas (EP) antradienį patvirtino informatorių apsaugos direktyvą, kuri
užtikrins galimybę saugiai pranešti apie ES teisės pažeidimus įmonėse ar įstaigose.
 
Naujasis  teisės  aktas  numato  apsaugą  asmenims,  informuosiantiems  apie  ES  teisės
pažeidimus įvairiose srityse, tokiose kaip sukčiavimas dėl mokesčių, pinigų plovimas, viešieji
pirkimai, prekių ir transporto saugumas, aplinkosauga, sveikatos apsauga, vartotojų teisės ir
duomenų apsauga.
 
Informatoriai galės rinktis apie pažeidimą pranešti atitinkam asmeniui įmonės viduje arba tiesiai
kreiptis į reikiamą valstybės instituciją, taip pat į ES instituciją ar agentūrą, priklausomai nuo
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konkretaus atvejo. Jei nebuvo imtasi reikiamų veiksmų reaguojant į pranešimą, iškilus grėsmei
viešajam interesui,  taip  pat  esant  keršto  pavojui  bus garantuojama apsauga nusprendus
paskelbti  informaciją  viešai.
 
Griežtai  draudžiama įmonėms imtis  atsakomųjų veiksmų informatorių  atžvilgiu,  tokių kaip
atleidimas iš darbo, pažeminimas, bauginimas ar kokie nors kiti  keršto veiksmai. Apsauga
garantuojama ir asmenims, padėjusiems informatoriui – kolegoms, šeimų nariams, tarpininkams
ar tiriamiesiems žurnalistams.
 
ES valstybės turės suteikti potencialiems informatoriams visapusišką ir nešališką informaciją
apie pranešimo pateikimo kanalus ir alternatyvas, juos nemokamai konsultuoti, taip pat teikti
teisinę, finansinę ir psichologinę pagalbą.
 
Šiuo metu informatorių apsauga ES valstybėse yra nenuosekli.  Tik 10 šalių (Airija,  Italija,
Lietuva, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Slovakija, Švedija, Vengrija ir  Jungtinė Karalystė)
suteikia jiems visišką teisinę apsaugą. Europos Komisija nustatė, kad dėl pernelyg menkos
informatorių apsaugos vien viešuosiuose pirkimuose ES per metus patiriama nuo 5,8 iki 9,6
mlrd. eurų nuostolių.
 
„Naujausi skandalai,  tokie kaip „LuxLeaks“,  Panamos dokumentai ir  „Futbolo nutekėjimai“,
išryškino, jog šiandien informatoriai yra labai pažeidžiami. EP rinkimų išvakarėse nusprendę
geriau apsaugoti  tuos,  kurie pasirenka netylėti,  siunčiame tvirtą signalą,  jog Parlamentas
įsiklauso į piliečių rūpesčius“, – pažymėjo pranešėja Virginie Rozière (Socialistai ir demokratai,
Prancūzija).
 
Šiai direktyvai pritarė 591 EP narys, nepritarė 29, o susilaikė 33. Ji įsigalios praėjus 20 dienų po
paskelbimo ES Oficialiajame leidinyje.
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EP Tyrimų tarnybos pažyma dėl informatorių apsaugos (2019-04-10)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_LT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/lt/103845.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/lt/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637909/EPRS_ATA(2019)637909_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20190404STO35069/ep-siekia-geresnes-informatoriu-apsaugos
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3442_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/other-events/video?event=20190416-1500-SPECIAL-UNKN
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