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LÜHISELGITUS

Nagu hiljutistest skandaalidest – LuxLeaks, Wikileaks, Panama dokumendid, Paradise Papers, 
Dieselgate jt – ilmnes, osutavad rikkumisest teatajad olulist teenust kogu ühiskonnale. Nad 
etendavad üldise huvi kaitsmisel hindamatut rolli, kujutavad endast võitluses korruptsiooni, 
pettuste ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu olulist teabeallikat ning aitavad läbipaistvuse, 
vastutuse ja aususe kultuurile nii avalikus kui ka erasektoris otsustavalt kaasa. ELi tasandil ei 
ole rikkumistest teatajate tõhus kaitse mitte ainult võimalike asjaomaste poliitikavaldkondade 
tõhususe tagamise pant, vaid see on vajalik ka skandaalidest tingitud ühiskondlike ootuste 
täitmiseks ja seega kodanike ELi institutsioonide vastase usalduse suurendamiseks. Olles 
eelistanud sektoripõhist käsitust, eelkõige finantsteenuste valdkonnas, on komisjon nüüd 
esitanud ettepaneku direktiivi kohta, millel on ulatuslikum kohaldamisala ja mis sisaldab 
üldisi eeskirju nende isikute kaitseks, kes liidu õiguse rikkumisest teada annavad.

Arvamuse koostaja leiab, et see uus käsitus on väga paljutõotav, ja esitab ettepaneku kohta 
rikkumisest teatajate kaitse õigusraamistiku tugevdamiseks muudatusettepanekuid. Eelkõige 
soovitab ta, et ettepaneku sisuline kohaldamisala peaks hõlmama ELi lepingu artiklis 2 
osutatud ELi ühiste väärtuste rikkumist ja poliitiliste aktidega toime pandud rikkumisi. Samuti 
teeb ta ettepaneku arvata ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnikud ning muud 
teenistujad isikute hulka, kellel on õigus saada kaitset, ja lisada sätted, millega tugevdatakse 
kriminaalõiguse rolli esildatud direktiivi rakendamisel. Lisaks on arvamuse koostaja teinud 
ettepaneku tugevdada rikkumisest teatajate kaitset nende vastu algatatud põhjendamatute või 
pahatahtlike kohtumenetluste korral.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa inimõiguste 
konventsiooni, eriti selle artiklit 10,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eriti selle artiklit 11,

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Isikud, kes töötavad mõne 
organisatsiooni heaks või puutuvad sellega 
kokku oma tööalases tegevuses, saavad 
sageli esimesena teada selles kontekstis 
tekkivatest ohtudest või kahjust avalikule 
huvile. Rikkumisest teatades on neil tähtis 
roll seaduserikkumiste paljastamisel ja 
ärahoidmisel ning ühiskonna heaolu 
kaitsmisel. Kuid sageli ei julge 
potentsiaalsed rikkumisest teatajad oma 
muredest või kahtlustest survemeetmete 
hirmus teatada.

(1) Isikud, kes töötavad mõne 
organisatsiooni heaks või puutuvad sellega 
kokku oma tööalases tegevuses, saavad 
sageli esimesena teada ebaseadusliku 
tegevuse ja õigusnormide kuritarvitamise 
juhtudest, mis võivad selles kontekstis ette 
tulla ning mis tähendavad ohtu või kahju
avalikule huvile. Rikkumisest teatades on 
neil tähtis roll seaduserikkumiste 
paljastamisel ja ärahoidmisel ning 
ühiskonna heaolu ja avaliku huvi
kaitsmisel. Kuid sageli ei julge 
potentsiaalsed rikkumisest teatajad oma 
muredest või kahtlustest survemeetmete 
hirmus teatada.

Selgitus

Soovitatakse täpsemat sõnastust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu tasandil on rikkumisest 
teatajate teated üks liidu õiguse täitmise 
tagamise eeltingimustest: need annavad 
liikmesriikide ja liidu 
õiguskaitsesüsteemidele teavet, mis 
võimaldab liidu õiguse rikkumise 
juhtumite tõhusat tuvastamist ja uurimist 
ning nende kohta süüdistuste esitamist.

(2) Liidu tasandil on rikkumisest 
teatajate teated ja avalikustamised üks 
liidu õiguse täitmise tagamise 
eeltingimustest: need annavad 
liikmesriikide ja liidu 
õiguskaitsesüsteemidele teavet, mis 
võimaldab liidu õiguse rikkumise 
juhtumite tõhusat tuvastamist ja uurimist 
ning nende kohta süüdistuste esitamist.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teatavates poliitikavaldkondades 
võib liidu õiguse rikkumine avalikku huvi 
tõsiselt kahjustada ühiskonna heaolu 
ähvardavate oluliste riskide tekitamise 
tähenduses. Kui nendes valdkondades on 
tuvastatud täitmise tagamise puudusi ja 
rikkumisest teatajad on rikkumise 
avalikustamiseks eelisseisundis, tuleb 
täitmise tagamist parandada rikkumisest 
teatajatele survemeetmete eest tõhusa 
kaitse tagamisega ja tõhusate 
teatamiskanalite kasutuselevõtmisega.

(3) Teatavates poliitikavaldkondades 
võib liidu õiguse rikkumine avalikku huvi 
kahjustada ühiskonna heaolu ähvardavate 
oluliste riskide tekitamise tähenduses ja 
vähendada kodanike usaldust liidu 
meetmete vastu. Kui nendes valdkondades 
on tuvastatud täitmise tagamise puudusi ja 
rikkumisest teatajad on rikkumise 
avalikustamiseks eelisseisundis, tuleb 
täitmise tagamist parandada rikkumisest 
teatajatele survemeetmete eest tõhusa 
kaitse tagamisega ning tõhusate, 
konfidentsiaalsete ja ohutute
teatamiskanalite kasutuselevõtmisega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Sellest tulenevalt tuleks ühiseid 
miinimumstandardeid, mis tagavad 
rikkumisest teatajate tõhusa kaitse, 
kohaldada nende õigusaktide ja 
poliitikavaldkondade suhtes, kus i) on 
olemas vajadus täitmise tagamise 
tugevdamise järele; ii) rikkumisest 
teatamata jätmine on peamine täitmise 
tagamist mõjutav tegur ning iii) liidu 
õiguse rikkumine kahjustab tõsiselt 
avalikku huvi.

(5) Sellest tulenevalt tuleks ühiseid 
õiguslikke miinimumstandardeid, mis 
tagavad rikkumisest teatajate tõhusa kaitse, 
kohaldada nende õigusaktide ja 
poliitikavaldkondade suhtes, kus i) on 
olemas vajadus täitmise tagamise 
tugevdamise järele; ii) rikkumisest 
teatamata jätmine on peamine täitmise 
tagamist mõjutav tegur ning iii) liidu 
õiguse rikkumine kahjustab avalikku huvi. 
Samal ajal on väga oluline, et asjaomaste 
üksuste maine oleks tagatud, eriti juhul, 
kui teate teemaks olev asjaolu ei ole veel 
tõendatud.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tõendite kogumisel, 
keskkonnakuritegude ning keskkonnakaitse 
vastase ebaseadusliku tegevuse avastamisel 
ja käsitlemisel esineb endiselt probleeme 
ning neid valdkondi tuleb tugevdada, nagu 
on tõdetud komisjoni 18. jaanuari 
2018. aasta teatises „ELi meetmed 
keskkonnanõuete täitmise ja 
keskkonnaalase juhtimise 
parandamiseks“40. Kuigi rikkumisest 
teatajate kaitse normid on seni olemas 
kõigest ühes valdkondlikus 
keskkonnakaitset käsitlevas õigusaktis,41

näib sellise kaitse kehtestamine olevat 
vajalik, et tagada liidu keskkonnaalase 
õigustiku tõhus täitmine, kui selle 
rikkumine võib avalikku huvi tõsiselt 
kahjustada, põhjustades võimalikke 
riigipiire ületavaid mõjusid. See võib olla 
asjakohane ka juhtudel, kus ohtlike toodete 
kasutamine võib põhjustada 
keskkonnakahju.

(10) Tõendite kogumisel, 
keskkonnakuritegude ning keskkonnakaitse 
vastase ebaseadusliku tegevuse avastamisel 
ja käsitlemisel esineb endiselt probleeme 
ning neid valdkondi tuleb tugevdada, nagu 
on tõdetud komisjoni 18. jaanuari 
2018. aasta teatises „ELi meetmed 
keskkonnanõuete täitmise ja 
keskkonnaalase juhtimise 
parandamiseks“40. Kuigi rikkumisest 
teatajate kaitse normid on seni olemas 
kõigest ühes valdkondlikus 
keskkonnakaitset käsitlevas õigusaktis,41

näib sellise kaitse kehtestamine olevat 
vajalik, et tagada liidu keskkonnaalase 
õigustiku tõhus täitmine, kui selle 
rikkumine võib avalikku huvi kahjustada, 
põhjustades võimalikke riigipiire ületavaid 
mõjusid. See võib olla asjakohane ka 
juhtudel, kus ohtlike toodete kasutamine 
võib põhjustada keskkonnakahju.

_________________ _________________

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

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/30/EL, 
milles käsitletakse avamere nafta- ja 
gaasiammutamisprotsesside ohutust 
(ELT L 178, lk 66).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/30/EL, 
milles käsitletakse avamere nafta- ja 
gaasiammutamisprotsesside ohutust 
(ELT L 178, lk 66).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse on veel üks valdkond, 
kus rikkumisest teatajad on eelisseisundis, 
et avalikustada liidu õiguse rikkumisi, mis 
võivad avalikku huvi tõsiselt kahjustada. 
Sarnased kaalutlused kehtivad võrgu- ja 

(14) Eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse on veel üks valdkond, 
kus rikkumisest teatajad on eelisseisundis, 
et avalikustada liidu õiguse rikkumisi, mis 
võivad avalikku huvi kahjustada. Sarnased 
kaalutlused kehtivad võrgu- ja 
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infosüsteemide turvet käsitleva direktiivi45, 
rikkumise puhul; kõnealuses direktiivis on 
kehtestatud intsidentidest (sealhulgas 
sellistest, mis ei kahjusta isikuandmeid) 
teatamise nõuded ja turvanõuded 
asutustele, kes osutavad olulisi teenuseid 
paljudes valdkondades (näiteks 
energeetika, tervishoid, transport, 
pangandus jne), ja peamiste digitaalsete 
teenuste (nt pilvandmetöötlusteenuste) 
pakkujatele. Selles valdkonnas on 
rikkumisest teatamine eriti väärtuslik, et 
ära hoida turvaintsidente, mis võivad 
mõjutada olulist majandus- ja 
ühiskondlikku tegevust ning laialdaselt 
kasutatavaid digitaalseid teenuseid. See 
aitab tagada siseturu toimimiseks ja 
ühiskonna heaoluks hädavajalike teenuste 
järjepidevust.

infosüsteemide turvet käsitleva direktiivi45, 
rikkumise puhul; kõnealuses direktiivis on 
kehtestatud intsidentidest (sealhulgas 
sellistest, mis ei kahjusta isikuandmeid) 
teatamise nõuded ja turvanõuded 
asutustele, kes osutavad olulisi teenuseid 
paljudes valdkondades (näiteks 
energeetika, tervishoid, transport, 
pangandus jne), ja peamiste digitaalsete 
teenuste (nt pilvandmetöötlusteenuste) 
pakkujatele. Selles valdkonnas on 
rikkumisest teatamine eriti väärtuslik, et 
ära hoida turvaintsidente, mis võivad 
mõjutada olulist majandus- ja 
ühiskondlikku tegevust ning laialdaselt 
kasutatavaid digitaalseid teenuseid. See 
aitab tagada siseturu toimimiseks ja 
ühiskonna heaoluks hädavajalike teenuste 
järjepidevust.

_________________ _________________

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 
2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 
meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge 
tase kogu liidus.

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 
2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 
meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge 
tase kogu liidus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liidu finantshuvide kaitse, mis on 
seotud pettuste, korruptsiooni ja mis tahes 
muu liidu kulutuste kasutamist mõjutava 
ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse, 
liidu tulude ja rahaliste vahendite kogumise 
või liidu varadega, on põhiline valdkond, 
milles tuleb liidu õiguse täitmise tagamist 
tugevdada. Liidu finantshuvide kaitse 
tugevdamine hõlmab ka Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
alusel tehtavate kulutustega seotud liidu 
eelarve täitmist. Tõhusa täitmise tagamise 
puudumine liidu finantsteenuste 
valdkonnas, sealhulgas seoses pettuste ja 

(16) Liidu finantshuvide kaitse, mis on 
seotud pettuste, korruptsiooni, juriidiliste 
kohustuste rikkumise, võimu 
kuritarvitamise ja mis tahes muu liidu 
kulutuste kasutamist mõjutava 
ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse, 
liidu tulude ja rahaliste vahendite kogumise 
või liidu varadega, on põhiline valdkond, 
milles tuleb liidu õiguse täitmise tagamist 
tugevdada. Liidu finantshuvide kaitse 
tugevdamine hõlmab ka Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
alusel tehtavate kulutustega seotud liidu 
eelarve täitmist. Tõhusa täitmise tagamise 
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korruptsiooniga liikmesriikide tasandil, 
põhjustab liidu tulude vähenemist ja ELi 
rahaliste vahendite väärkasutamist, mis 
võib moonutada avaliku sektori 
investeeringuid ja õõnestada kodanike 
usaldust ELi meetmete vastu. Rikkumisest 
teatajate kaitse on vajalik pettuse- ja 
ebaseadusliku tegevuse juhtumite 
tuvastamise, ärahoidmise ja tõkestamise 
lihtsustamiseks.

puudumine liidu finantsteenuste 
valdkonnas, sealhulgas seoses pettuste ja 
korruptsiooniga liikmesriikide tasandil, 
põhjustab liidu tulude vähenemist ja ELi
rahaliste vahendite väärkasutamist, mis 
võib moonutada avaliku sektori 
investeeringuid ja õõnestada kodanike 
usaldust ELi meetmete vastu. Rikkumisest 
teatajate kaitse on vajalik pettuse- ja 
ebaseadusliku tegevuse juhtumite 
tuvastamise, ärahoidmise ja tõkestamise 
lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Teatavad liidu õigusaktid, eelkõige 
finantsteenuste valdkonnas, näiteks määrus 
(EL) nr 596/2014 turukuritarvituste kohta49

ja selle määruse alusel vastu võetud 
komisjoni rakendusdirektiiv 2015/2392,50

juba sisaldavad üksikasjalikke eeskirju 
rikkumisest teatajate kaitse kohta. Selliseid 
olemasolevaid liidu õigusakte, sealhulgas 
lisa II osas esitatud loetelu, tuleks 
täiendada käesoleva direktiiviga, nii et 
need aktid oleksid täielikus kooskõlas selle 
miinimumstandarditega, säilitades samal 
ajal neis ette nähtud erisused, mis on 
kohandatud asjaomaste sektorite jaoks. 
Eriti oluline on teha kindlaks, millistel 
finantsteenuste ning rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise valdkonnas 
tegutsevatel juriidilistel isikutel on praegu 
asutusesiseste teatamiskanalite loomise 
kohustus.

(18) Teatavad liidu õigusaktid, eelkõige 
finantsteenuste valdkonnas, näiteks määrus 
(EL) nr 596/2014 turukuritarvituste kohta49

ja selle määruse alusel vastu võetud 
komisjoni rakendusdirektiiv 2015/239250, 
juba sisaldavad üksikasjalikke eeskirju 
rikkumisest teatajate kaitse kohta. Selliseid 
olemasolevaid liidu õigusakte, sealhulgas 
lisa II osas esitatud loetelu, tuleks 
täiendada käesoleva direktiiviga, nii et 
need aktid oleksid täielikus kooskõlas selle 
miinimumstandarditega, säilitades samal 
ajal neis ette nähtud erisused, mis on 
kohandatud asjaomaste sektorite jaoks. 
Eriti oluline on teha kindlaks, millistel 
finantsteenuste ning rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise ja nende vastu 
võitlemise valdkonnas tegutsevatel 
juriidilistel isikutel on praegu 
asutusesiseste teatamiskanalite loomise 
kohustus.

_________________ _________________

49 ELT L 173, lk 1 49 ELT L 173, lk 1

50 Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta 
rakendusdirektiiv (EL) 2015/2392, mis 
käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) nr 596/2014 seoses selle 

50 Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta 
rakendusdirektiiv (EL) 2015/2392, mis 
käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) nr 596/2014 seoses selle 
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määruse tegelikust või võimalikust 
rikkumisest pädevatele asutustele 
teatamisega (ELT L 332, lk 126).

määruse tegelikust või võimalikust 
rikkumisest pädevatele asutustele 
teatamisega (ELT L 332, lk 126).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Käesoleva direktiivi sätete täiel 
määral ärakasutamiseks peaks tegevus, 
mida ei peeta ebaseaduslikuks, kuid mis 
tõenäoliselt kahjustaks avalikku huvi, 
olema teatamise võimalik teema. Seetõttu 
tuleks lisada säte, millega tagatakse, et 
juhul, kui teated on seotud kõnealuse 
tegevusega, on rikkumisest teataval isikul 
õigus käesolevas direktiivis sätestatud 
kaitsele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Käesoleva direktiivi sisuline 
kohaldamisala ei oleks täielik, kui see ei 
hõlmaks ELi lepingu artiklis 2 osutatud 
liidu ühiste väärtuste ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) 
sätestatud õiguste, vabaduste ja 
põhimõtete rikkumisest teatajate kaitset.

(Vt muudatusettepanekuid põhjenduse 22 ning artikli 1 lõike 1 punkti d a (uus) kohta.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 c) Käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks tuleks ebaseaduslik 
tegevus, millest võib teatada, määratleda 
võimalikult laialt. Eelkõige võivad liidu 
õigust rikkuda avaliku sektori juriidilise 
isiku poolt vastu võetud poliitilist laadi 
aktid, mis kujutavad endast ohtu või 
kahju avalikule huvile. Sellest tulenevalt 
tuleks lisada säte, millega nähakse ette, et 
kui antakse teavet selliste rikkumiste 
kohta, on rikkumisest teatajal õigus 
kaitsele käesoleva direktiivi alusel. 

(Vt muudatusettepanekut artikli 1 lõike 1 a (uus) kohta.)

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Isikud, kes annavad tööalase 
tegevuse kontekstis saadud teavet avalikule 
huvile tekitatud ohtude või kahju kohta, 
kasutavad oma sõnavabadust. ELi 
põhiõiguste harta (edaspidi „harta“)
artiklis 11 ja Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklis 10 sätestatud 
sõnavabadus hõlmab meediavabadust ja 
mitmekesisust.

(22) Isikud, kes annavad tööalase 
tegevuse kontekstis saadud teavet avalikule 
huvile tekitatud ohtude või kahju kohta, 
kasutavad oma sõnavabadust. Harta 
artiklis 11 ja Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklis 10 sätestatud 
sõnavabadus hõlmab meediavabadust ja 
mitmekesisust.

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 18 a (uus) kohta.)

Selgitus

Harta täielik nimetus on ära toodud juba põhjenduses 18 a (uus).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Inimesed vajavad konkreetset 
õiguskaitset, kui teave, mida nad esitavad, 
on saadud nende tööalase tegevuse kaudu, 
mistõttu neid ähvardavad tööga seotud 
survemeetmed (näiteks konfidentsiaalsus-
või lojaalsuskohustuse rikkumine). Neile 
kaitse andmise algpõhjus on see, et nad on 
isiku poolt, kellest nende töö tegelikkuses
sõltub, majanduslikult haavatavad. Kui 
sellist tööalast jõudude tasakaalustamatust 
ei esine (näiteks tavapäraste või 
tavakodanike esitatud kaebuste puhul), 
puudub ka vajadus survemeetmete eest 
kaitsmise järele.

(24) Inimesed vajavad konkreetset 
õiguskaitset, kui teave, mida nad esitavad, 
on saadud nende tööalase tegevuse kaudu, 
mistõttu neid ähvardavad tööga seotud 
survemeetmed (näiteks konfidentsiaalsus-
või lojaalsuskohustuse rikkumise tõttu). 
Neile kaitse andmise algpõhjus on see, et 
nad on üksuse poolt, kellest nende töö 
sõltub, majanduslikult haavatavad. Kui 
sellist tööalast jõudude tasakaalustamatust 
ei esine (näiteks tavapäraste või 
tavakodanike esitatud kaebuste puhul), 
puudub ka vajadus survemeetmete eest 
kaitsmise järele.

Selgitus

Soovitatakse sobivamat sõnastust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kaitset tuleks esiteks kohaldada 
isikute suhtes, kes on töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 
nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu 
Kohus,52 st isikud, kes teevad teataval 
ajavahemikul teisele isikule selle juhtimise 
all teatavaid töid, mille eest nad saavad 
tasu. Seega tuleks kaitse tagada ka 
töötajatele, kes on mittestandardses 
töösuhtes, sealhulgas osalise tööajaga 
töötajatele ja tähtajalise lepinguga 
töötajatele, ning isikutele, kellel on 
tööleping või töösuhe renditööjõu 
agentuuriga, sest sellist tüüpi suhete puhul 
on standardseid ebaõiglase kohtlemise 
vastaseid kaitsemeetmeid sageli keeruline 
kohaldada.

(26) Kaitset tuleks esiteks kohaldada 
isikute suhtes, kes on töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 
nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu 
Kohus52, st isikud, kes teevad teataval 
ajavahemikul teisele isikule selle juhtimise 
all teatavaid töid, mille eest nad saavad 
tasu. Euroopa Liidu Kohtu praktika 
kohaselt tuleks mõistet „töötaja“ 
tõlgendada laialt, hõlmates näiteks ka 
ametnikud. Seega tuleks kaitse tagada ka 
töötajatele, kes on muus töösuhtes, 
sealhulgas osalise tööajaga töötajatele ja 
tähtajalise lepinguga töötajatele, ning 
isikutele, kellel on tööleping või töösuhe 
renditööjõu agentuuriga, sest sellist tüüpi 
suhete puhul on standardseid ebaõiglase 
kohtlemise vastaseid kaitsemeetmeid sageli 
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keeruline kohaldada.

_________________ _________________

50 3. juuli 1986. aasta kohtuotsus Lawrie-
Blum, 66/85; 14. oktoobri 2010. aasta 
kohtuotsus Union Syndicale Solidaires 
Isère, C-428/09; 9. juuli 2015. aasta 
kohtuotsus Balkaya, C-229/14; 
4. detsembri 2014. aasta kohtuotsus FNV 
Kunsten, C-413/13; 17. novembri 2016. 
aasta kohtuotsus Ruhrlandklinik, C-216/15.

50 3. juuli 1986. aasta kohtuotsus Lawrie-
Blum, 66/85; 14. oktoobri 2010. aasta 
kohtuotsus Union Syndicale Solidaires 
Isère, C-428/09; 9. juuli 2015. aasta 
kohtuotsus Balkaya, C-229/14; 
4. detsembri 2014. aasta kohtuotsus FNV 
Kunsten, C-413/13; 17. novembri 2016. 
aasta kohtuotsus Ruhrlandklinik, C-216/15.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kaitset tuleks laiendada ka muudele 
selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute 
kategooriatele, kes ei ole küll töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 
kuid kellel võib olla oluline roll 
seaduserikkumiste paljastamisel ning kes 
võivad tööalase tegevuse tõttu sattuda 
majandusliku haavatavuse olukorda. 
Näiteks sellises valdkonnas nagu 
tooteohutus on tarnijad ohtlike toodete 
võimalike ebaõiglase või ebaseadusliku 
tootmise, importimise või turustamise 
tavade allikale palju lähemal; liidu rahaliste 
vahendite haldamisega seotud teenuseid 
osutavad konsultandid on eelisseisundis, et 
tõmmata tähelepanu rikkumistele, mille 
tunnistajateks nad on. Selliste isikute 
kategooriate, sealhulgas teenuseid 
osutavate füüsilisest isikust ettevõtjate, 
vabakutseliste, töövõtjate, alltöövõtjate ja 
tarnijate suhtes kasutatakse sageli 
survemeetmeid, milleks võib olla 
töövõtulepingu, litsentsi või loa 
ennetähtaegne lõpetamine või tühistamine, 
äritegevuse võimaluste ja sissetulekute 
vähenemine, sundimine, hirmutamine või 
ahistamine, musta nimekirja kandmine või 
tegevusalane boikoteerimine või maine 
kahjustamine. Ka aktsionäride või 

(27) Kaitset tuleks laiendada ka 
inimestele, kes teatamist hõlbustavad, 
näiteks vahendajatele ja uurivatele 
ajakirjanikele, kes paljastavad võimalikke 
või toimunud rikkumisi, samuti muudele 
selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute 
kategooriatele, kes ei ole küll töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 
kuid kellel võib olla oluline roll 
seaduserikkumiste paljastamisel ning kes 
võivad tööalase, ühiskondliku või 
poliitikaga seotud tegevuse tõttu sattuda 
majandusliku haavatavuse olukorda. 
Näiteks sellises valdkonnas nagu 
tooteohutus on tarnijad ohtlike toodete 
võimalike ebaõiglase või ebaseadusliku 
tootmise, importimise või turustamise 
tavade allikale palju lähemal; liidu rahaliste 
vahendite haldamisega seotud teenuseid 
osutavad konsultandid on eelisseisundis, et 
tõmmata tähelepanu rikkumistele, mille 
tunnistajateks nad on. Selliste isikute 
kategooriate, sealhulgas teenuseid 
osutavate füüsilisest isikust ettevõtjate, 
vabakutseliste, töövõtjate, alltöövõtjate ja 
tarnijate suhtes kasutatakse sageli 
survemeetmeid, milleks võib olla 
töövõtulepingu, litsentsi või loa 
ennetähtaegne lõpetamine või tühistamine, 
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juhtorganitesse kuuluvate isikute suhtes 
võidakse kasutada survemeetmeid, näiteks 
rahalist survestamist või hirmutamist või 
ahistamist, musta nimekirja kandmist või 
maine kahjustamist. Kaitse peaks olema 
tagatud ka isikutele, kes soovivad 
organisatsioonis tööd saada või sellele 
teenuseid osutada ning kes on saanud 
teavet seaduserikkumiste kohta 
värbamisprotsessi ajal või muus 
lepingueelsete läbirääkimiste etapis ning 
kelle suhtes võidakse kasutada selliseid 
survemeetmeid nagu negatiivsed 
soovitused või musta nimekirja kandmine 
või tegevusalane boikoteerimine.

äritegevuse võimaluste ja sissetulekute 
vähenemine, sundimine, hirmutamine või 
ahistamine, musta nimekirja kandmine või 
tegevusalane boikoteerimine või maine 
kahjustamine. Ka aktsionäride või 
juhtorganitesse kuuluvate isikute suhtes 
võidakse kasutada survemeetmeid, näiteks 
rahalist survestamist või hirmutamist või 
ahistamist, musta nimekirja kandmist või 
maine kahjustamist. Kaitse peaks olema 
tagatud ka isikutele, kes soovivad 
organisatsioonis tööd saada või sellele 
teenuseid osutada ning kes on saanud 
teavet seaduserikkumiste kohta 
värbamisprotsessi ajal või muus 
lepingueelsete läbirääkimiste etapis ning 
kelle suhtes võidakse kasutada selliseid 
survemeetmeid nagu negatiivsed 
soovitused või musta nimekirja kandmine 
või tegevusalane boikoteerimine.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kaitset tuleks ka pakkuda Euroopa 
Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ametnikele ja muudele teenistujatele, kes 
oma ülesannete täitmisel või oma 
ülesannete täitmisega seoses teatavad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvast liidu õiguse rikkumisest. 
Sellistel isikutel võivad olla ametialased 
kontaktid ühe või mitme liikmesriigi era-
ja avalikus sektoris tegutsevate juriidiliste 
isikutega ning nad võivad seetõttu saada 
teada ebaseaduslikust tegevusest, mis 
juhul, kui sellest teatatakse, võib neile 
asjaomastes liikmesriikides tuua kaasa 
survemeetmed, näiteks hirmutamise, 
ahistamise või maine kahjustamise. 
Seejuures ei tohiks käesolev direktiiv 
piirata määruse nr 31 (EMÜ), nr 11 
(Euratom)1a artiklite 22a, 22b ja 22c 
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kohaldamist.

__________________

1a Määrus nr 31 (EMÜ), nr 11 (Euratom), 
millega kehtestatakse Euroopa 
Majandusühenduse ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ametnike 
personalieeskirjad ja muude teenistujate 
teenistustingimused (EÜT P 045, 
14.6.1962, lk 1385).

(Vt muudatusettepanekut artikli 2 lõike 2 a (uus) kohta.)

Selgitus

ELi ja Euratomi ametnikele ja muudele teenistujatele, kes teatavad ebaseaduslikust 
tegevusest, kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 22a–22c. Neid sätteid kohaldatakse 
siiski ainult ELi institutsioonide, mitte liikmesriikide suhtes. Käesoleva muudatuse eesmärk on 
tagada kaitse survemeetmete eest, mida võidakse kasutada rikkumisest teatajate suhtes 
väljaspool ELi institutsioone.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Avaliku huvi tõsise kahjustamise 
tõhusaks tuvastamiseks ja ärahoidmiseks 
on vaja, et kaitse andmise aluseks olev 
teave hõlmab mitte üksnes ebaseaduslikku 
tegevusu, vaid ka õigusnormide 
kuritarvitamist, st tegevust või 
tegevusetust, mis ei näi olevat ebaseaduslik 
formaalses mõttes, kuid mis on vastuolus 
õigusnormide eesmärgiga.

(29) Avaliku huvi kahjustamise tõhusaks 
tuvastamiseks ja ärahoidmiseks on vaja, et 
kaitse andmise aluseks olev teave hõlmab 
mitte üksnes ebaseaduslikku tegevust, vaid 
ka õigusnormide kuritarvitamist, st 
tegevust või tegevusetust, mis ei näi olevat 
ebaseaduslik formaalses mõttes, kuid mis 
on vastuolus õigusnormide eesmärgiga või 
kujutab avaliku huvi jaoks ohtu või 
võimalikku ohtu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(30 a) Tõhus kaitse eeldab teenistust, mis 
teavitaks rikkumisest teatajaid nende 
õigustest, avalikustamisvõimalustest ja 
piirangutest, et nad teaksid oma õigusi ja 
kohustusi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Survemeetmed viitavad tihedale 
(põhjuslikule) seosele, mis peab otseselt 
või kaudselt olemas olema rikkumisest 
teatava isiku edastatud teate ja talle osaks 
saanud kahjuliku kohtlemise vahel ja mille 
alusel tal on õigus õiguskaitset saada. 
Rikkumisest teatavate isikute tõhus 
kaitsmine liidu õiguse täitmise tagamise 
parandamise vahendina nõuab 
survemeetmete laiapõhjalist määratlemist, 
et need hõlmaks mis tahes tööalases 
kontekstis esinevat tegevust või 
tegevusetust, mis põhjustab neile isikutele 
kahju.

(31) Survemeetmed viitavad 
(põhjuslikule) seosele, mis peab otseselt 
või kaudselt olemas olema rikkumisest 
teatava isiku edastatud teate ja talle osaks 
saanud kahjuliku kohtlemise vahel ja mille 
alusel tal on õigus õiguskaitset saada. 
Rikkumisest teatavate isikute tõhus 
kaitsmine liidu õiguse täitmise tagamise 
parandamise vahendina nõuab 
survemeetmete laiapõhjalist määratlemist, 
et need hõlmaks mis tahes tööalases 
kontekstis esinevat tegevust või 
tegevusetust, mis põhjustab neile isikutele 
kahju.

Selgitus

„Tiheda“ seose tõendamine võib olla rikkumisest teatavale isikule liiga raske.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Rikkumisest teatajad on oluline 
allikas eelkõige uurivate ajakirjanike jaoks. 
Rikkumisest teatajatele survemeetmete eest 
tõhusa kaitse tagamine suurendab 
(potentsiaalsete) rikkumisest teatajate 
õiguskindlust ning seeläbi soodustab ja 
lihtsustab ka meediale rikkumisest 

(33) Rikkumisest teatajad on oluline 
allikas eelkõige uurivate ajakirjanike jaoks. 
Rikkumisest teatajatele survemeetmete eest 
tõhusa kaitse tagamine suurendab 
(potentsiaalsete) rikkumisest teatajate 
õiguskindlust ning seeläbi soodustab ja 
lihtsustab ka meediale rikkumisest 
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teatamist. Sellega seoses on rikkumisest 
teatajate kui ajakirjanduse allikate 
kaitsmine äärmiselt oluline demokraatlikes 
ühiskondades uuriva ajakirjanduse nn 
valvekoera rolli tagamiseks.

teatamist. Sellega seoses on rikkumisest 
teatajate kui ajakirjanduse allikate 
kaitsmine äärmiselt oluline demokraatlikes 
ühiskondades uuriva ajakirjanduse nn 
valvekoera rolli tagamiseks. Rikkumisest 
teatajad ja ajakirjanikud on ka sageli 
kaasatud alusetutesse kohtuasjadesse, sest 
laimamise ja väljapressimisega tegelevad 
advokaadibürood on nende vastu esitanud 
hagi, et rikkumisest teatanud isikuid 
hirmutada ja sundida neid kasutama 
kulukat õiguskaitset. Selline tegevus 
tuleks karmilt hukka mõista ja seepärast 
peaks see kuuluma käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.

(Vt muudatusettepanekut artikli 14 lõigu 1 punkti n a (uus) kohta.)

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriikide ülesanne on teha 
kindlaks asutused, kes on pädevad võtma 
vastu teateid käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvate rikkumiste 
kohta ning rakendavad asjakohaseid 
järelmeetmeid. Nendeks võivad olla 
asjaomase valdkonna reguleerivad või 
järelevalveasutused, õiguskaitseasutused, 
korruptsioonivastased asutused ja 
ombudsmanid. Pädevaks asutuseks 
määratud asutustel peavad olema teates 
esitatud väidete täpsuse hindamiseks ja 
teatatud rikkumiste käsitlemiseks vajalik 
suutlikkus ja volitused, sealhulgas vastavalt 
nende volitustele uurimise alustamise, 
süüdistuse esitamise või vahendite 
tagasinõudmise või muu asjakohase 
õiguskaitsemeetme rakendamise teel.

(34) Liikmesriikide ülesanne on teha 
kindlaks asutused, kes on pädevad võtma 
vastu teateid käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvate rikkumiste 
kohta ning rakendavad asjakohaseid 
järelmeetmeid ning kes on nii sõltumatud 
ja erapooletud kui võimalik. Nendeks 
võivad olla asjaomase valdkonna 
reguleerivad või järelevalveasutused, 
õiguskaitseasutused, korruptsioonivastased 
asutused ja ombudsmanid. Pädevaks 
asutuseks määratud asutustel peavad olema 
teates esitatud väidete täpsuse hindamiseks 
ja teatatud rikkumiste käsitlemiseks vajalik 
suutlikkus ja volitused, sealhulgas vastavalt 
nende volitustele uurimise alustamise või 
taotlemise, süüdistuse esitamise või 
vahendite tagasinõudmise või muu 
asjakohase õiguskaitsemeetme 
rakendamise teel. Nimetatud organite 
töötajad on spetsialiseerunud ning saanud 
nõuetekohase koolituse ja väljaõppe.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Üldiselt tuleks kõigi käesoleva 
direktiiviga hõlmatud tegevuste ja üksuste 
puhul tõhusalt koordineerida 
asutuseväliseid ja -siseseid 
teatamiskanaleid, et hõlmata võimalikult 
palju olukordi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Anonüümne rikkumisest 
teatamine või selle avalikustamine on üks 
kasutatav võimalus ning see ei tohi olla 
keelatud. Ehkki käesoleva direktiiviga 
seda liiki rikkumisest teatamise või 
rikkumise avalikustamise üksikasju ei 
reguleerita, ei tohiks need direktiivi 
kohaldamisalast täielikult välja jääda. 
Seega juhul, kui rikkumisest teatavad 
isikud soovivad jääda anonüümseks, ei 
tohi nende identiteeti avalikustada. Kui 
nende identiteet siiski avalikustatakse, 
peaks neil olema õigus kaitsele käesoleva 
direktiivi alusel ning nende identiteedi 
konfidentsiaalsus tuleks jätkuvalt tagada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Rikkumisest teatava isiku ja kõigi 
asjaosaliste konfidentsiaalsus tuleb 
tagada, et teatamisprotsess kulgeks 
võimalikult sujuvalt ilma takistusteta ja 
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välditaks enesetsensuuri. Tõepoolest on 
isikuandmete kaitse sätestatud liidu 
õiguses ja liikmesriikide õiguses ning 
rikkumisest teatamise korral vajavad 
kõnealused andmed veelgi enam kaitset.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Liikmesriigid peaksid tagama 
kõikide rikkumise teadete asjakohase 
dokumenteerimise ning kandma hoolt selle 
eest, et iga teade on pädevas asutuses 
kättesaadav ja et vajaduse korral saaks 
saadud teavet kasutada õigus- ja 
haldusnormide täitmise tagamise vahendite 
kasutamisel tõendusmaterjalina.

(57) Liikmesriigid peaksid tagama 
kõikide rikkumise teadete asjakohase 
dokumenteerimise ning kandma hoolt selle 
eest, et iga teade on pädevas asutuses 
kättesaadav ja et vajaduse korral saaks 
saadud teavet kasutada õigus- ja 
haldusnormide täitmise tagamise vahendite 
kasutamisel tõendusmaterjalina, austades 
võimaluse korral rikkumisest teatava isiku 
konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) On ka juhtumeid, mille puhul ei ole 
võimalik põhjendatult eeldada 
asutusesiseste kanalite nõuetekohast 
toimimist, näiteks kui rikkumisest 
teatavatel isikutel on kaalukad põhjused 
uskuda, et nende suhtes rakendatakse 
rikkumisest teatamisega seoses 
survemeetmeid; et nende konfidentsiaalsus 
ei oleks kaitstud; et rikkumisega on seotud 
tööalases kontekstis kõrgeima taseme 
vastutuse kandja; et rikkumist võidakse 
varjata; et tõendeid võidakse varjata või 
hävitada; et pädevate asutuste kasutatavate 
uurimismeetmete tõhusus võib olla ohus 
või et on vajadus kiireloomuliste meetmete 
järele (näiteks põhjusel, et esineb vahetu 

(63) On ka juhtumeid, mille puhul ei ole 
võimalik põhjendatult eeldada 
asutusesiseste kanalite nõuetekohast 
toimimist, näiteks kui rikkumisest 
teatavatel isikutel on kaalukad põhjused 
uskuda, et nende suhtes rakendatakse 
rikkumisest teatamisega seoses 
survemeetmeid; et nende konfidentsiaalsus 
ei oleks kaitstud; et rikkumisega on seotud 
tööalases kontekstis kõrgeima taseme 
vastutuse kandja; et rikkumist võidakse 
varjata; et tõendeid võidakse varjata või 
hävitada; et pädevate asutuste kasutatavate 
uurimismeetmete tõhusus võib olla ohus 
või et on vajadus kiireloomuliste meetmete 
järele (näiteks põhjusel, et esineb vahetu 
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märkimisväärne ja konkreetne oht isikute 
elule, tervisele ja ohutusele või 
keskkonnale). Kõikidel sellistel juhtudel 
tuleks kaitsta isikuid, kes teatavad 
rikkumisest asutuseväliselt pädevatele 
asutustele, ja kui see on asjakohane, siis 
liidu asutustele, büroodele või ametitele. 
Lisaks tuleb kaitse tagada juhtudel, kus 
liidu õigusaktidega on rikkumisest teataval 
isikul lubatud teatada rikkumisest otse
pädevatele riiklikele asutustele või liidu 
asutustele, büroodele või ametitele, näiteks 
liidu eelarve suhtes toime pandud pettuse, 
rahapesu või terrorismi rahastamise 
tõkestamise ja tuvastamise kontekstis või 
finantsteenuste valdkonnas.

märkimisväärne ja konkreetne oht isikute 
elule, tervisele ja ohutusele või 
keskkonnale). Kõikidel sellistel juhtudel 
tuleks kaitsta isikuid, kes teatavad 
rikkumisest asutuseväliselt pädevatele 
asutustele, ja kui see on asjakohane, siis 
liidu asutustele, büroodele või ametitele. 
Lisaks tuleb kaitse tagada juhtudel, kus 
liidu õigusaktidega on rikkumisest teataval 
isikul lubatud teatada rikkumisest otse 
pädevatele riiklikele asutustele või liidu 
asutustele, büroodele või ametitele, näiteks 
liidu eelarve suhtes toime pandud pettuse, 
rahapesu või terrorismi rahastamise vastu 
võitlemise ja tuvastamise kontekstis või 
finantsteenuste valdkonnas.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Rikkumisest teatavaid isikuid tuleks 
kaitsta mis tahes kujul otseste või kaudsete 
survemeetmete eest, mida võtavad nende 
tööandja või klient või teenuste saaja ja 
viimase nimel töötavad või tegutsevad 
isikud, sealhulgas kaastöötajad ja juhid 
samas organisatsioonis või muudes 
organisatsioonides, millega rikkumisest 
teatav isik puutub kokku oma tööalase 
tegevuse kontekstis, kus asjaomane isik 
soovitab või lubab survemeetmete 
kasutamist. Kaitse tuleks tagada 
survemeetmete eest, mida võetakse 
rikkumisest teatava isiku enda, kuid ka 
juriidilise isiku suhtes, keda ta esindab, 
näiteks teenuste osutamisest keeldumine, 
musta nimekirja kandmine või 
tegevusalane boikoteerimine. Kaudsed 
survemeetmed hõlmavad ka meetmeid, 
mida võetakse rikkumisest teatava isiku 
sugulaste suhtes, kes on samuti tööalastes 
suhetes selle tööandja või kliendi või 
teenuste saajaga, ja töötajate esindajate 
suhtes, kes on rikkumisest teatavat isikut 

(65) Rikkumisest teatavaid isikuid tuleks 
kaitsta mis tahes kujul otseste või kaudsete 
survemeetmete eest, mida võtavad nende 
tööandja või klient või teenuste saaja ja 
viimase nimel töötavad või tegutsevad 
isikud, sealhulgas kaastöötajad ja juhid 
samas organisatsioonis või muudes 
organisatsioonides, millega rikkumisest 
teatav isik puutub kokku oma tööalase 
tegevuse kontekstis, kus asjaomane isik 
soovitab või lubab survemeetmete 
kasutamist. Kaitse tuleks tagada 
survemeetmete eest, mida võetakse 
rikkumisest teatava isiku enda, kuid ka 
juriidilise isiku suhtes, keda ta esindab, 
näiteks teenuste osutamisest keeldumine, 
musta nimekirja kandmine või 
tegevusalane boikoteerimine. 
Survemeetmete eest tuleks kaitsta ka 
rikkumisest teatava isikuga lähedalt 
seotud füüsilisi või juriidilisi isikuid, 
olenemata tegevuste laadist ja sellest, kas 
neid tasustatakse või mitte. Kaudsed 
survemeetmed hõlmavad ka meetmeid, 
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toetanud. mida võetakse rikkumisest teatava isiku
sugulaste suhtes, kes on samuti tööalastes 
suhetes selle tööandja või kliendi või 
teenuste saajaga, ja töötajate esindajate 
suhtes, kes on rikkumisest teatavat isikut 
toetanud.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Käesoleva direktiivi kohaselt 
kehtestatud õigustest ja kohustustest ei 
tohiks olla võimalik loobuda lepinguliste 
vahenditega. Üksikisikute juriidilistele või 
lepingulistele kohustustele, näiteks 
lepingutes sisalduvatele lojaalsuse 
klauslitele või konfidentsiaalsuse või 
mitteavaldamise kokkulepetele ei saa 
tugineda, et takistada töötajatel rikkumisest 
teatamist, keelata neile kaitse või karistada 
neid teatamise eest. Samal ajal ei tohiks 
käesolev direktiiv mõjutada siseriiklikus 
õiguses sätestatud juriidiliste või muude 
kutsealaste privileegide kaitset.

(69) Käesoleva direktiivi kohaselt 
kehtestatud õigustest ja kohustustest ei 
tohiks olla võimalik loobuda lepinguliste 
vahenditega. Üksikisikute juriidilistele või 
lepingulistele kohustustele, näiteks 
lepingutes sisalduvatele lojaalsuse 
klauslitele või konfidentsiaalsuse või 
mitteavaldamise kokkulepetele ei saa 
tugineda, et takistada töötajatel rikkumisest 
teatamist, keelata neile kaitse või karistada 
neid teatamise eest. Tegeliku kaitse 
tagamiseks ei tohiks rikkumisest teataval 
isikul olla ühegi õigus- või haldusnormi 
(kaasa arvatud kriminaalõiguse sätted) 
põhjal teatamise eest vastutust. Samal ajal 
ei tohiks käesolev direktiiv mõjutada 
siseriiklikus õiguses sätestatud juriidiliste 
või muude kutsealaste privileegide kaitset.

(Vt muudatusettepanekut artikli 15 lõike 4 kohta.)

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konkreetsetes valdkondades liidu 
õiguse ja poliitika täitmise tagamise 
parandamise eesmärgil nähakse käesoleva 
direktiiviga ette ühised 
miinimumstandardid selliste isikute 

1. Selleks et paremini tagada õiguse
täitmine konkreetsetes valdkondades liidu
poliitika rakendamisel, nähakse käesoleva 
direktiiviga ette ühised 
miinimumstandardid selliste isikute 
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kaitsmiseks, kes teatavad järgmisest 
ebaseaduslikust tegevusest või 
õigusnormide kuritarvitamisest:

kaitsmiseks, kes teatavad järgmisest 
ebaseaduslikust tegevusest või 
õigusnormide kuritarvitamisest:

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) finantsteenused, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamine;

ii) finantsteenused, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamine ja 
nende vastu võitlemine;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii) rahvatervis; viii) rahvatervis ja avalik ohutus;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) rikkumised, mis on seotud ELi 
toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2 
määratletud siseturuga seoses tegevusega, 
millega rikutakse äriühingu tulumaksu 
käsitlevaid norme, ja kokkulepetega, mille 
eesmärk on saada maksusoodustusi, 
millega minnakse äriühingu tulumaksu 
suhtes kohaldatavate õigusaktide 
eesmärgiga vastuollu.

d) rikkumised, mis on seotud ELi 
toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2 
määratletud siseturuga seoses tegevusega, 
millega rikutakse äriühingu tulumaksu 
käsitlevaid norme, ja kokkulepetega, mille 
eesmärk on saada maksusoodustusi, 
millega minnakse äriühingu tulumaksu 
suhtes kohaldatavate õigusaktide 
eesmärgiga vastuollu;

(Vt muudatusettepanekut artikli 1 lõike 1 punkti d a (uus) kohta.)
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) rikkumised, mis mõjutavad ELi 
lepingu artiklis 2 osutatud liidu ühiseid 
väärtusi ning hartas sätestatud õigusi, 
vabadusi ja põhimõtteid.

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 18 a (uus) kohta.)

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaldamisala ei oleks täielik, kui see ei hõlmaks nende isikute kaitset, 
kes teatavad ELi ühiste väärtuste ja põhiõiguste võimalikust rikkumisest.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas artiklis osutatud 
rikkumiste hulka kuuluvad ka 
rikkumised, mida avaliku sektori 
juriidiline isik võib panna toime poliitilist 
laadi aktidega.

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 18 b (uus) kohta.)

Selgitus

Avaliku sektori juriidiliste isikute vastu võetud poliitilist laadi aktid võivad osutuda avaliku 
huviga vastuolus olevaks ja rikkuda liidu õigust. Käesoleva muudatusettepanekuga 
selgitatakse, et kui teatatakse kõnealustest rikkumistest, annavad ka need rikkumisest 
teatajale õiguse olla kaitstud käesoleva direktiivi alusel.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lisa II osas loetletud 
valdkondlikes liidu õigusaktides on 
sätestatud konkreetsed normid rikkumisest 
teatamise kohta, kohaldatakse neid norme. 
Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse 
kõikide rikkumisest teatavate isikute 
kaitset käsitlevate küsimuste puhul, mida ei 
ole nendes valdkondlikes liidu õigusaktides 
reguleeritud.

2. Kui lisa II osas loetletud 
valdkondlikes liidu õigusaktides on 
sätestatud konkreetsed normid rikkumisest 
teatamise kohta, kohaldatakse neid norme. 
Käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse 
kõikide rikkumisest teatavate isikute 
kaitset käsitlevate küsimuste puhul, mida ei 
ole nendes valdkondlikes liidu õigusaktides 
reguleeritud. Käesolevat lõiget 
kohaldatakse vaid juhul, kui 
valdkondlikes õigusaktides ette nähtud 
kaitse on suurem kui käesoleva 
direktiiviga tagatud kaitse.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad vastu võtma 
erisätted riikliku julgeoleku ja muu 
salastatud teabe kaitsmise kohta, mille 
kaitsmine volitamata juurdepääsu eest on 
julgeolekukaalutlustel nõutav liidu õiguse 
või asjaomases liikmesriigis kehtivate 
õigus- või haldusnormidega.

Selgitus

Direktiivi tekstis kajastatakse põhjenduse 21 sisu: „Käesolev direktiiv ei tohiks piirata riikliku 
julgeoleku ja muu salastatud teabe kaitsmist, mille kaitsmine volitamata juurdepääsu eest on 
julgeolekukaalutlustel nõutav liidu õiguse või asjaomases liikmesriigis kehtivate õigus- või 
haldusnormidega.“

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ka rikkumisest teatavate isikute suhtes, 

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ka rikkumisest teatavate isikute suhtes, 
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kelle töösuhe ei ole veel alanud, kui 
rikkumist käsitlev teave on 
saadudvärbamisprotsessi või muude 
lepingueelsete läbirääkimiste ajal.

kelle töösuhe ei ole veel alanud, kui 
rikkumist käsitlev teave on saadud 
värbamisprotsessi või muude 
lepingueelsete läbirääkimiste ajal, ning 
rikkumisest teatavate isikute suhtes, kelle 
töösuhe on lõppenud.

Selgitus

Rikkumisest teatavate isikute suhtes võidakse kasutada rahalisi või muud liiki survemeetmeid, 
isegi pärast nende töösuhte lõppu.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks määruse nr 31 
(EMÜ), nr 11 (Euratom) artiklite 22a, 22b 
ja 22c kohaldamist, kohaldatakse 
käesolevat direktiivi ka Euroopa Liidu ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ametnike ja muude teenistujate suhtes, 
kes oma ülesannete täitmisel või oma 
ülesannete täitmisega seoses annavad 
teavet artiklis 1 nimetatud rikkumiste 
kohta.

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 28 a (uus) kohta.)

Selgitus

ELi ja Euratomi ametnikele ja muudele teenistujatele, kes teatavad ebaseaduslikust 
tegevusest, kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 22a–22c. Neid sätteid kohaldatakse 
siiski ainult ELi institutsioonide, mitte liikmesriikide suhtes. Käesoleva muudatuse eesmärk on 
tagada kaitse survemeetmete eest, mida võidakse kasutada rikkumisest teatajate suhtes 
väljaspool ELi institutsioone.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 3



AD\1164532ET.docx 25/36 PE623.888v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „õigusnormide kuritarvitamine“ –
liidu õiguse kohaldamisalasse kuuluv 
tegevus või tegevusetus, mis ei ole 
formaalselt ebaseaduslik, kuid mis on 
vastuolus kohaldatavate õigusnormide 
eesmärgiga;

(3) „õigusnormide kuritarvitamine“ –
liidu õiguse kohaldamisalasse kuuluv 
tegevus või tegevusetus, mis ei ole 
formaalselt ebaseaduslik, kuid mis on 
vastuolus kohaldatavate õigusnormide 
eesmärgiga või kujutab avaliku huvi jaoks 
ohtu või võimalikku ohtu;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „survemeetmed“ – mis tahes 
ähvardusena esitatud või tegelik tegevus 
või tegevusetus, mis johtub asutusesisest 
või -välisest teatamisest, leiab aset 
tööalases kontekstis ja põhjustab või võib 
põhjustada rikkumisest teatavale isikule 
põhjendamatut kahju;

(12) „survemeetmed“ – mis tahes 
ähvardusena esitatud või tegelik tegevus 
või tegevusetus, mis johtub asutusesisest 
või -välisest teatamisest või 
avalikustamisest ja põhjustab või võib 
põhjustada rikkumisest teatavale isikule, 
rikkumisest teatamises kahtlustatavale 
isikule, tema pereliikmetele, sugulastele 
või teatamisele kaasa aitavatele isikutele
põhjendamatut kahju;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „järelmeetmed“ – asutusesiseselt 
või -väliselt esitatud teate vastuvõtja 
võetavad meetmed, et hinnata teates 
sisalduvate väidete täpsust, ja kui see on 
asjakohane, teatatud rikkumisjuhtumit 
menetleda, sealhulgas sellised meetmed 
nagu sisejuurdlus, uurimine, süüdistuse 
esitamine, vahendite tagasinõudmine, 
juhtumi menetlemise lõpetamine;

(13) „järelmeetmed“ – asutusesiseselt 
või -väliselt esitatud teate vastuvõtja 
võetavad meetmed, et hinnata teates 
sisalduvate väidete täpsust, ja kui see on 
asjakohane, teatatud rikkumisjuhtumit 
menetleda, sealhulgas sellised meetmed 
nagu sisejuurdlus, uurimine, süüdistuse 
esitamine, vahendite tagasinõudmine, 
juhtumi menetlemise lõpetamine ning mis 
tahes muud asjakohased kaitsemeetmed;
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „teatamisele kaasa aitav isik“ –
füüsiline või juriidiline isik, kes aitab 
teatamisele kaasa või abistab rikkumisest 
teatavat isikut rikkumisest teatamisel.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 1 osutatud avaliku sektori 
juriidilised isikud on järgmised:

6. Lõikes 1 osutatud avaliku sektori 
juriidilised isikud hõlmavad eelkõige 
järgmist:

Selgitus

Ettepaneku artikli 4 lõike 6 punkt d, kus on kirjas „muud avalik-õiguslikud üksused“, kinnitab 
kaudselt, et käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate avaliku sektori üksuste loetelu ei 
ole lõplik. Käesoleva muudatusega püütakse loetelu mittetäielikku olemust selgitada ja 
kohandatakse vastavalt sissejuhatavat lauset.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
üksusega.

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
üksusega, kohtumine tuleb nõuetekohaselt 
protokollida ning protokollil peab olema 
kuupäev ja rikkumisest teataja allkiri.

Muudatusettepanek 47
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) loovad rikkumisest teatava isiku 
antud teabe vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks sõltumatud ja eraldiseisvad 
asutusevälised teatamiskanalid, mis on 
turvalised ja tagavad konfidentsiaalsuse;

a) loovad rikkumisest teatava isiku 
antud teabe vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks sõltumatud ja eraldiseisvad 
asutusevälised teatamiskanalid, mis on 
turvalised, tagavad konfidentsiaalsuse ja
selle, et rikkumisest teatava isiku 
identiteeti ei avalikustata;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et riiklikud 
asutused saavad võtta asjakohaseid 
kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
asutus, kes on teate vastu võtnud, kuid 
kellel puudub pädevus teatatud rikkumise 
käsitlemiseks, edastab selle pädevale 
asutusele ning et rikkumisest teatavat isikut 
teavitatakse sellest.

4. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
asutus, kes on teate vastu võtnud, kuid 
kellel puudub pädevus teatatud rikkumise 
käsitlemiseks, edastab selle mõistliku aja 
jooksul pädevale asutusele ning et 
rikkumisest teatavat isikut teavitatakse 
sellest viivitamata.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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b) need on kavandatud ja loodud ning 
neid kasutatakse viisil, millega tagatakse 
teabe täielikkus, usaldusväärsus ja 
konfidentsiaalsus ning hoitakse ära pädeva 
asutuse volitamata töötajate juurdepääs;

b) need on kavandatud ja loodud ning 
neid kasutatakse viisil, millega tagatakse 
teabe täielikkus, usaldusväärsus ja 
konfidentsiaalsus, pakutakse piisaval 
tasemel küberturvalisust ning hoitakse ära 
pädeva asutuse volitamata töötajate 
juurdepääs;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega.

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega, 
kohtumine tuleb nõuetekohaselt 
protokollida ning protokollil peab olema 
kuupäev ja rikkumisest teataja allkiri.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused määravad teadete käsitlemiseks 
spetsiaalsed töötajad. Kõnealused töötajad 
saavad teadete käsitlemise eesmärgil 
konkreetset koolitust.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused määravad teadete käsitlemiseks 
spetsiaalsed töötajad, austades seejuures 
rikkumisest teatavate isikute 
konfidentsiaalsust. Kõnealused töötajad 
saavad teadete käsitlemise eesmärgil 
konkreetset koolitust.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tingimused, mille alusel 
rikkumisest teatavatel isikutel on õigus 
saada käesoleva direktiivi kohast kaitset;

a) tingimused, mille alusel 
rikkumisest teatavatel isikutel ja/või 
vahendajatel on õigus saada käesoleva 
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direktiivi kohast kaitset;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) selge kinnitus selle kohta, et isikud, 
kes annavad pädevale asutusele teavet 
kooskõlas käesoleva direktiiviga, ei riku 
teabe avaldamisele lepinguga või õigus-
või haldusnormidega kehtestatud piirangut 
ning ei kanna sellise avalikustamisega 
seoses mingit vastutust.

g) selge kinnitus selle kohta, et isikud, 
kes annavad pädevatele asutustele ja 
asutustesiseste kanalite kaudu teavet 
kooskõlas käesoleva direktiiviga, ei riku 
teabe avaldamisele lepinguga või õigus-
või haldusnormidega kehtestatud piirangut 
ning ei kanna sellise avalikustamisega 
seoses mingit vastutust.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rikkumisest teataval isikul on 
õigus saada käesoleva direktiivi kohast 
kaitset tingimusel, et tal on põhjendatud 
alus uskuda, et esitatud teave vastas 
teatamise ajal tõele ja et selline teave 
kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.

1. Rikkumisest teataval isikul on 
õigus saada käesoleva direktiivi kohast 
kaitset tingimusel, et tal on põhjendatud 
alus uskuda, et esitatud teave vastas 
teatamise ajal tõele ja et selline teave 
kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, olenemata valitud 
teatamiskanalist.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) temalt ei saanud rikkumisteate sisu 
arvesse võttes mõistlikult eeldada 
asutusesiseste teatamiskanalite kasutamist;

d) temalt ei saanud rikkumisteate sisu 
ja rikkumise raskust arvesse võttes 
mõistlikult eeldada asutusesiseste 
teatamiskanalite kasutamist;



PE623.888v02-00 30/36 AD\1164532ET.docx

ET

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Anonüümsel rikkumisest teatajal, 
kelle identiteet avaldatakse hilisemas 
etapis, on õigus saada käesoleva 
direktiiviga pakutavat kaitset samadel 
tingimustel nagu rikkumisest teataval 
isikul, kelle identiteet oli teada alates 
rikkumisest teatamisest või rikkumise 
avalikustamisest.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) ilmselgelt alusetud kohtuasjad, 
mille eesmärk on rikkumisest teatajaid 
tõsiselt hirmutada.

(Vt muudatusettepanekut põhjenduse 33 kohta.)

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui isikud teatavad rikkumisest 
asutuseväliselt pädevatele asutustele või 
avalikustavad selle üldsusele kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, ei käsitata seda 
lepinguga või õigus- või haldusnormidega 
teabe avaldamisele kehtestatud piirangute 
rikkumisena ning nad ei kanna kõnealuse 
avalikustamisega seoses mingit vastutust.

4. Kui isikud teatavad avalikku huvi 
kahjustavatest liidu õiguse rikkumistest
või avalikustavad nende kohta teavet
kooskõlas käesoleva direktiiviga, ei 
käsitata seda lepinguga või õigus- või 
haldusnormidega teabe avaldamisele 
kehtestatud piirangute rikkumisena ning 
nad ei kanna kõnealuse avalikustamisega 
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seoses mingit vastutust, sealhulgas 
kriminaalvastutust.

Selgitus

Selle muudatusega selgitatakse, et kõik rikkumisest teatamise vormid, ükskõik kas need on 
asutusesisesed või -välised, on selles lõikes hõlmatud, ning vastutusest vabastamine viitab 
eelkõige kriminaalvastutusest vabastamisele.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui rikkumisest teatava isiku vastu 
algatatud kohtumenetlus on rikkumisest 
teatamise selge tagajärg ja on piisavalt 
tõendeid, et see on algatatud ebaõiglaselt, 
põhjendamatult või pahatahtliku 
eesmärgiga, karistab pädev kohus hagejat 
menetluse kuritarvitamise eest, sealhulgas 
vajaduse korral kriminaalkaristuse 
kohaldamise teel.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Sarnaselt tuleb kogu 
teatamismenetluse jooksul kaitsta selle 
üksuse mainet, mida rikkumisest teatav 
isik kahtluse alla seab, tagamaks et 
võimalikel valeks osutuvatel süüdistustel 
ei oleks asjaomasele üksusele püsivaid 
tagajärgi.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Lisaks sellele, et liikmesriigid 
annavad rikkumisest teatavatele isikutele 
kriminaal- ja piiriülestes tsiviilmenetlustes 
õigusabi kooskõlas direktiiviga (EL) 
2016/1919, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2008/52/EÜ63 ning 
siseriikliku õigusega, võivad nad näha ette 
muid õiguslikke ja rahalisi tugimeetmeid, 
et anda rikkumisest teatavatele isikutele 
kohtumenetluse käigus abi.

8. Lisaks sellele, et liikmesriigid 
annavad rikkumisest teatavatele isikutele 
kriminaal- ja piiriülestes tsiviilmenetlustes 
õigusabi kooskõlas direktiiviga (EL) 
2016/1919, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2008/52/EÜ63 ning 
siseriikliku õigusega, võivad nad näha ette 
muid õiguslikke, rahalisi ja
psühholoogilisi tugimeetmeid, et anda 
rikkumisest teatavatele isikutele 
kohtumenetluse käigus abi.

__________________ __________________

63 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 
2008. aasta direktiiv 2008/52/EÜ 
vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
(ELT L 136, 24.5.2008, lk 3).

63 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 
2008. aasta direktiiv 2008/52/EÜ 
vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
(ELT L 136, 24.5.2008, lk 3).

Selgitus

Põhiseaduskomisjon rõhutas psühholoogilise toe tähtsust rikkumisest teatajatele juba oma 
arvamuses õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike 
asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks (2016/2224(INI)).

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
mida kohaldatakse füüsiliste ja juriidiliste 
isikute suhtes, kes:

1. Liikmesriigid näevad ette tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
sealhulgas vajaduse korral 
kriminaalkaristused, mida kohaldatakse 
füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes:
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Selgitus

Soovitatakse täpsemat sõnastust.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute identiteedi konfidentsiaalsuse 
hoidmise kohustust.

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute identiteedi konfidentsiaalsuse 
hoidmise kohustust või võtavad meetmeid, 
mis paljastavad või mille eesmärk on 
paljastada rikkumisest teatavate isikute 
identiteet anonüümse rikkumisest 
teatamise korral.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – B osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B Artikli 1 punkti a alapunkt ii –
finantsteenused, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamine

B Artikli 1 punkti a alapunkt ii –
finantsteenused, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamine ning nende vastu 
võitlemine

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II osa – A osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A Artikli 1 punkti a alapunkt ii –
finantsteenused, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamine

A Artikli 1 punkti a alapunkt ii –
finantsteenused, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamine ning nende vastu 
võitlemine

Muudatusettepanek 67
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II osa – A osa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamine:

2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamine ning nende vastu võitlemine:
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