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LÜHISELGITUS

Rikkumisest teatajatel on olnud juhtroll peaaegu kõikide viimaste aastate suurimate 
skandaalide avastamisel. Tänu nende julgetele avaldustele ja uurivate ajakirjanike tööle on 
olnud võimalik üldsust teavitada maksumaksjatest ja tarbijatest kodanike suhtes toime pandud 
ulatuslikest pettustest, kodanikuõiguste rikkumisest ning ohtudest miljonite inimeste tervisele 
ja elule. Kahjuks on mõnes riigis aga selle asemel, et kogukond, kelle huvides nad tegutsesid, 
neid tunnustaks ja kaitseks, sattunud nad hoopis süüdistatavate hulka nende mõjuvõimsate 
kurjategijate asemel, kellest nad teada andsid. Muudel juhtudel on nad õiguslike vastuolude ja 
lünkade tõttu pidanud pidama pikki ja keerukaid kohtuvaidlusi. 

Hiljutisi skandaale arvesse võttes on komisjoni uue Euroopa direktiivi ettepaneku eesmärk 
seetõttu tagada kogu liidus rikkumisest teatajate piisav kaitse ühises, tugevas ja selges 
õigusraamistikus. 

Selle saavutamiseks tuleb selgeks teha, millised on õiguslikud alused, põhimõtted ja 
prioriteedid, millele võib tugineda ja peab tuginema komisjoni tegevus. Miks on rikkumisest 
teatajate kaitset käsitlevate seaduste puhul vaja Euroopa tasandi ühist raamistikku?

Ei ole saladus, et paljudel juhtudel on rikkumisest teatajad avalikustanud liidu suhtes toime 
pandud pettusi, takistades seeläbi lisaks turuhäiretele ka avaliku sektori vahendite ulatuslikku 
kulutamist. Majanduslik huvi ei saa aga olla ainus põhjus. Seejuures ei ole see ka põhjus 
rikkumistest teatajate ja ajakirjanike endi jaoks. Keegi neist ei sea ohtu oma karjääri ega riski 
survemeetmete, kättemaksu ja ähvarduste ning mõnel juhul ka oma eluga, et liidu eelarve 
jaoks raha kokku hoida. 

Kaalul on muud väärtused. Sel juhul, nagu ka muudel juhtudel, on abiks Euroopa kohtud. 
Rikkumisest teatamist käsitlevas õigusloomes viitab Euroopa Inimõiguste Kohus 
teabevabadusele, mis on sätestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni artiklis 10, millega kaitstakse „vabadust saada ja levitada teavet ja mõtteid ilma 
ametivõimude sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest“. Seda on aga komisjoni direktiivi 
ettepanekus käsitletud üksnes riivamisi.

Kui teabe saamise põhiõigust peetakse keskseks, siis tuleneb sellest kodanike jaoks 
viivitamata tajutav väärtuste ja prioriteetide skaala. Selle ülemises osas on avaliku huvi 
kaitsmine, millest lähtub rikkumisest teatajate ja ajakirjanike tegevus, kelle tööd tuleb seetõttu 
võimalikult suurel määral kaitsta. Seetõttu ei ole mõttekas piirata kaitseraamistikku üksnes 
töökohaga, arvestades et väljaspool võib esineda samaväärseid kui mitte tõsisemaid riske ja 
ohte. Veelgi vähem on mõtet äärmiselt kaheldavate kriteeriumide alusel kindlaks määrata, 
millised rikkumistest teatajad ja teabe levitajad vajavad rohkem või vähem kaitset. Komisjoni 
ettepaneku kohaselt peab nõuetekohane rikkumisest teataja eeskätt teavitama oma ettevõtet, 
seejärel institutsioonilisi kontrolliorganeid ja alles siis, kui muud lahendused tulemusi ei anna, 
pöörduma viimase abinõuna üldsuse poole. Praegu näib selline rikkumisest teatajate kaitsmise 
süsteem pigem kindel viis teatajate heidutamiseks. Seetõttu on arvamuse esitaja püüdnud 
tagada teabe saamise põhiõigus rikkumisest teatajate ulatuslikuma kaitsmise teel, kõrvaldades 
avalikustamist piiravad takistused. 

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Rikkumisest teatamine tagab 
väljendus- ja teabevabaduse, mis on 
Euroopa Liidu põhiväärtus, nagu on 
sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas; rikkumisest teatajad võtavad 
sageli suure isikliku riski ja tõhusa kaitse 
puudumise tõttu võivad võimalikud 
rikkumisest teatajad ebaõiglase 
kohtlemise, sealhulgas survemeetmete, 
diskrimineerimise või ebasoodsasse 
olukorda sattumise hirmus oma muredest 
teatamisest loobuda, mis lõpuks vähendab 
tõenäosust, et väärteod paljastatakse ja 
nende eest karistatakse.

Muudatusettepanek 2

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 selles kontekstis 
tekkivatest ohtudest või kahjust avalikule 
huvile. Rikkumisest teatades on neil tähtis 
roll seaduserikkumiste paljastamisel ja 
ärahoidmisel ning avalikku huvi ohustada 
võiva kahju avalikustamisel.
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Muudatusettepanek 3

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 üks liidu õiguse ja 
poliitikameetmete 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, 
suurendades seega läbipaistvust ja 
aruandekohustust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kõik alates 2014. aastast 
avalikustatud suuremad skandaalid, 
näiteks LuxLeaks ja Panama 
dokumendid, on tulnud ilmsiks tänu 
rikkumisest teatajatele.

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 

(3) Liidu õiguse rikkumine võib
avalikku huvi tõsiselt kahjustada ühiskonna 
heaolu ähvardavate oluliste riskide 
tekitamise tähenduses. Kuna rikkumisest 
teatajad on rikkumise avalikustamiseks 
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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.

eelisseisundis, tuleb liidu õiguse täitmise 
tagamiseks kindlustada teabe ohutu ja 
tulemuslik avalikustamine ning tagada
rikkumisest teatajatele survemeetmete eest 
tõhus kaitse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Praegu Euroopa Liidus tagatud 
rikkumisest teatajate kaitse on 
liikmesriikide lõikes killustunud ja 
poliitikavaldkondade lõikes ebaühtlane. 
Rikkumisest teatajate avastatud piiriülese 
mõõtmega liidu õiguse rikkumise 
juhtumite tagajärjed ilmestavad seda, 
kuidas ebapiisav kaitse ühes liikmesriigis 
ei avalda üksnes negatiivset mõju ELi
poliitika toimimisele selles liikmesriigis, 
vaid võib avaldada ka mõju teistes 
liikmesriikides ja liidus tervikuna.

(4) Praegu Euroopa Liidus tagatud 
rikkumisest teatajate kaitse on 
liikmesriikide lõikes killustunud ja 
poliitikavaldkondade lõikes ebaühtlane. 
Rikkumisest teatajate avastatud piiriülese 
mõõtmega liidu õiguse rikkumise 
juhtumite tagajärjed ilmestavad seda, 
kuidas ebapiisav või erinev kaitse tase 
liikmesriikides võib avaldada negatiivset 
mõju liidu poliitika toimimisele.

Muudatusettepanek 7

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 
miinimumstandardeid, mis tagavad 
rikkumisest teatajate tõhusa kaitse, 
kohaldada eelkõige nende õigusaktide ja 
poliitikavaldkondade suhtes, kus i) on 
olemas võimalik oht avalikele huvidele; ii) 
on olemas vajadus õigusnormide täitmise 
tagamise tugevdamise järele; iii)
rikkumisest teatamata jätmine on peamine 
täitmise tagamist mõjutav tegur.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Rikkumisest teatajate kaitse peaks 
olema tagatud, et edendada teabe- ja 
meediavabadust soodustavat keskkonda; 
esiteks eeldab see, et ajakirjanikele ja 
nende allikatele, sealhulgas rikkumisest 
teatajatele, tagatakse nende turvalisuse 
ning vaimse ja füüsilise puutumatuse mis 
tahes rikkumise vastu tõhus kaitse ning 
hoitakse ära kõik katsed neid hirmutada 
või avaldada nende sõltumatusele 
põhjendamatut survet.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Rikkumisest teatajate kaitse on 
vajalik riigihankeid käsitleva liidu õiguse 
täitmise tagamise parandamiseks. Lisaks 
ELi eelarve täitmise, sealhulgas 
riigihangete kontekstis pettuste ja 
korruptsiooni ärahoidmise ja tuvastamise 
vajadusele on vaja tegeleda riigihankeid 
käsitlevate õigusnormide täitmise 
ebapiisava tagamisega riiklike 
ametiasutuste ja teatavate avalikku teenust 
osutavate ettevõtjate poolt kaupade, tööde 
ja teenuste ostmisel. Selliste normide 
rikkumised põhjustavad 
konkurentsimoonutusi, suurendavad 
ettevõtluskulusid, rikuvad investorite ja 
aktsionäride huve ning üldises plaanis 
vähendavad investeerimise atraktiivsust ja 
loovad ettevõtjate jaoks ebaühtlaseid 
tingimusi kogu Euroopas, mõjutades 
seeläbi siseturu nõuetekohast toimimist.

(6) Rikkumisest teatajate kaitse on 
vajalik riigihankeid käsitleva liidu õiguse 
täitmise tagamise parandamiseks. Lisaks 
ELi eelarve täitmise, sealhulgas 
riigihangete kontekstis pettuste ja 
korruptsiooni ärahoidmise ja tuvastamise 
vajadusele on vaja tegeleda riigihankeid 
käsitlevate õigusnormide täitmise 
ebapiisava tagamisega riiklike 
ametiasutuste ja teatavate avalikku teenust 
osutavate ettevõtjate poolt kaupade, tööde 
ja teenuste ostmisel. Selliste normide 
rikkumised põhjustavad 
konkurentsimoonutusi, suurendavad 
ettevõtluskulusid, rikuvad investorite ja 
aktsionäride huve ning üldises plaanis 
vähendavad investeerimise atraktiivsust ja 
loovad ettevõtjate jaoks ebaühtlaseid 
tingimusi kogu Euroopas, mõjutades 
seeläbi siseturu nõuetekohast toimimist. 
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Enamikul juhtudel seavad sellised 
rikkumised tõsiselt ohtu inimeste usalduse 
avaliku sektori institutsioonide vastu ja 
ohustavad seetõttu demokraatia 
nõuetekohast toimimist.

Muudatusettepanek 10

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 teavet avalikule 
huvile tekitatud ohtude või kahju kohta, 
tegutsevad teabe- ja sõnavabaduse alusel, 
mis on sätestatud Euroopa Liidu
põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) 
artiklis 11 ja Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklis 10, mis hõlmab 
teabe saamise ja levitamise õigust ning
meediavabadust ja mitmekesisust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

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 
õigus-, majanduslikku, sotsiaalset ja 
psühholoogilist kaitset, kui nad saavad 
teavet, millest teatada, mistõttu neid 
ähvardavad survemeetmed (näiteks 
konfidentsiaalsus- või lojaalsuskohustuse 
rikkumine). Neile kaitse andmise algpõhjus 
on muu hulgas see, et nad on isiku poolt, 
kellest nende töö tegelikkuses sõltub, 
haavatavad. Kaitse peaks olema tagatud 
ka selleks, et kaitsta inimesi, kes annavad 
teada õigusrikkumistest avaliku huvi 
kaitsmise ja demokraatia nõuetekohase 
toimimise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 12

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. Seega tuleks kaitse tagada ka 
töötajatele, kes on mittestandardses 
töösuhtes, sealhulgas osalise tööajaga 
töötajatele, tasustatud praktikantidele 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.

_________________ _________________

52 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.

52 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 13

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 

(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 
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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 
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.

seaduserikkumiste paljastamisel ning kes 
võivad tööalase tegevuse tõttu sattuda 
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 
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 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)
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(27 a) Kaitse peaks laienema ka 
teatamisele kaasaaitavatele inimestele, 
vahendajatele ja uurivatele ajakirjanikele, 
kes tagavad oma tegevusega võimaliku või 
toime pandud rikkumise tulemusliku 
avalikustamise.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Rikkumisest teatajate tõhus kaitse 
tähendab ka muude selliste isikute 
kategooriate kaitsmist, kes ei pruugi küll 
oma tööalasest tegevusest majanduslikult 
sõltuda, kuid kelle suhtes võidakse 
rikkumise paljastamise tõttu siiski 
survemeetmeid kasutada. Vabatahtlike ja 
tasustamata praktikantide võivad 
survemeetmed tähendada, et loobutakse 
nende teenuste kasutamisest või et neile 
antakse tulevase töökoha jaoks negatiivne 
soovitus või kahjustatakse nende mainet 
muul viisil.

(28) Rikkumisest teatajate tõhus kaitse 
tähendab ka muude selliste isikute 
kategooriate kaitsmist, kes ei pruugi küll 
oma tööalasest tegevusest majanduslikult 
sõltuda, kuid kelle suhtes võidakse 
rikkumise paljastamise või rikkumisest 
teatajate teavitustegevuse toetamise tõttu 
siiski survemeetmeid kasutada. 
Vabatahtlike ja tasustamata praktikantide 
võivad survemeetmed tähendada, et 
loobutakse nende teenuste kasutamisest või 
et neile antakse tulevase töökoha jaoks 
negatiivne soovitus või kahjustatakse 
nende mainet muul viisil.

Muudatusettepanek 16

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 

(29) Avaliku huvi 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.
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õigusnormide eesmärgiga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liidu õiguse rikkumise tõhusaks 
ärahoidmiseks tuleb kaitse tagada ka 
isikutele, kes annavad teavet 
potentsiaalsete rikkumiste kohta, mis ei ole 
veel tegelikkuseks saanud, kuid mis 
pannakse tõenäoliselt toime. Samadel 
põhjustel tuleks kaitse tagada ka isikutele, 
kes ei esita konkreetseid tõendeid, kuid 
väljendavad põhjendatud muret või 
kahtlusi. Samas ei tohiks sellist kaitset 
kohaldada juhul, kui teatatakse juba 
avalikustatud teabest või alusetutest 
kuuldustest või kuulujuttudest.

(30) Liidu õiguse rikkumise tõhusaks 
ärahoidmiseks tuleb kaitse tagada ka 
isikutele, kes annavad teavet 
potentsiaalsete rikkumiste kohta, mis ei ole 
veel tegelikkuseks saanud, kuid mis 
pannakse tõenäoliselt toime. Samadel 
põhjustel tuleks kaitse tagada ka isikutele, 
kes ei esita konkreetseid tõendeid, kuid 
väljendavad põhjendatud muret või 
kahtlusi, samuti isikutele, kes täiendavad 
juba üldsusele kättesaadavat teavet. 
Samas ei tohiks sellist kaitset kohaldada 
juhul, kui teatatakse alusetutest kuuldustest 
või kuulujuttudest.

Muudatusettepanek 18

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) Rikkumisest teatavate isikute tõhus 
kaitsmine liidu õiguse täitmise tagamise 
parandamise vahendina nõuab 
survemeetmete laiapõhjalist määratlemist, 
et need hõlmaks mis tahes tegevust või 
tegevusetust, mis põhjustab neile isikutele 
kahju. Kui keegi on tunnistatud 
rikkumisest teatajaks, tuleks võtta tema 
kaitsmiseks meetmeid, sealhulgas 
õiguskaitse, et lõpetada igasugused tema 
suhtes võetud survemeetmed ja tagada 
rikkumisest teatajale tekitatud kahju 
täielik hüvitamine.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Võimalikud rikkumisest teatajad 
peaksid püüdma võimaluse korral teatada 
rikkumisest asutusesiseste 
teatamissüsteemide või ametite kaudu, 
kuid kui nad peavad sellist tegutsemisviisi 
ebapiisavaks, peaks neil olema õigus 
vabalt otsustada, kas nad teavitavad 
asutusesiseste teatamissüsteemide või 
ametite kaudu või tuleks avalikkust 
vahetult teavitada , näiteks meedia 
vahendusel. Rikkumisest teatajaid tuleks 
kaitsta olenemata sellest, millise 
teatamiskanali nad valivad.

Muudatusettepanek 20

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 teatamist. Sellega 
seoses on rikkumisest teatajate kui 
ajakirjanduse allikate kaitsmine äärmiselt 
oluline demokraatlikes ühiskondades 
uuriva ajakirjanduse nn valvekoera rolli 
tagamiseks.

(33) Rikkumisest teatajad on oluline 
allikas ajakirjanike jaoks, mistõttu on väga 
oluline luua turvaline keskkond, kus neile 
ja nende abistajatele tagatakse 
survemeetmete eest tõhus kaitse. Sellega 
seoses on rikkumisest teatajate kaitsmine 
äärmiselt oluline, et tagada kvaliteetne 
ajakirjandus, mis aitab lõppkokkuvõttes 
kaasa aruandekohustuse täitmisele ja 
avatusele demokraatlikus ühiskonnas.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34
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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. Nendeks võivad olla 
asjaomase valdkonna õigusasutused, 
reguleerivad või järelevalveasutused, 
õiguskaitseasutused, korruptsioonivastased 
asutused ja ombudsmanid. Pädevaks 
asutuseks määratud asutused peaksid 
olema sõltumatud ja neil peavad olema 
teates esitatud väidete täpsuse
erapooletuks ja objektiivseks 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.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Liidu õiguse rikkumise tõhusaks 
tuvastamiseks ja ärahoidmiseks on 
äärmiselt oluline, et asjakohane teave 
jõuaks sujuvalt nendeni, kes on probleemi 
allikale kõige lähemal, kellel on parimad 
võimalused selle uurimiseks ja volitused 
võtta võimaluse korral parandusmeetmeid. 
Selleks peavad era- ja avaliku sektori 
juriidilised isikud looma asjakohased 
asutusesisesed menetlused teadete 
vastuvõtmiseks ja nende suhtes 
järelmeetmete võtmiseks.

(37) Liidu õiguse rikkumise tõhusaks 
tuvastamiseks ja ärahoidmiseks võib mõnel 
juhul olla sobiv, et asjakohane teave 
jõuaks sujuvalt nendeni, kes on probleemi 
allikale kõige lähemal, kellel on parimad 
võimalused selle uurimiseks ja volitused 
võtta võimaluse korral parandusmeetmeid. 
Selleks peavad era- ja avaliku sektori 
juriidilised isikud looma asjakohased 
asutusesisesed menetlused teadete 
vastuvõtmiseks ja nende suhtes 
järelmeetmete võtmiseks.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Peaks olema selge, et kui 
erasektori juriidilistel isikutel puuduvad 
asutusesisesed teatamiskanalid, peaks 
rikkumisest teatavatel isikutel olema 
võimalik teatada otse asutuseväliselt 
pädevatele asutustele ning selliste isikute 
suhtes peaks kehtima käesolevas direktiivis 
sätestatud kaitse survemeetmete eest.

(40) Rikkumisest teatavatel isikutel 
peaks alati olema võimalus teatada otse 
asutuseväliselt, sealhulgas pädevatele 
asutustele või meediale. Selliste isikute 
suhtes peaks kehtima käesolevas direktiivis 
sätestatud kaitse survemeetmete eest.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Tingimusel, et rikkumisest teatava 
isiku identiteedi konfidentsiaalsus on 
tagatud, võib iga era- ja avaliku sektori 
juriidiline isik ise määratleda, millist tüüpi 
teatamiskanalid luua, näiteks kas teatada 
saab isiklikult, kirja teel, füüsilis(t)e 
kaebuste kasti(de) teel, vihjetelefoni või 
internetiplatvormi (sisevõrgu või interneti) 
kaudu. Kuid teatamiskanalid ei tohiks olla 
piiratud nende vahenditega, mis ei taga 
rikkumisest teatava isiku identiteedi 
konfidentsiaalsust, nagu isiklik teatamine 
ja kaebuste kasti(de) teel teatamine.

(42) Tõhus kaitse peaks hõlmama
rikkumisest teataja identiteedi kaitset. See 
peaks olema mis tahes avalikustamise 
miinimumnõue, kui rikkumisest teataja 
soovib jääda anonüümseks. Iga era- ja 
avaliku sektori juriidiline isik võib ise 
määratleda, millist tüüpi teatamiskanalid 
luua, näiteks kas teatada saab isiklikult, 
kirja teel, füüsilis(t)e kaebuste kasti(de) 
teel, vihjetelefoni või internetiplatvormi 
(sisevõrgu või interneti) kaudu. Kuid 
teatamiskanalid ei tohiks olla piiratud 
nende vahenditega, mis ei taga rikkumisest 
teatava isiku identiteedi konfidentsiaalsust, 
nagu isiklik teatamine ja kaebuste kasti(de) 
teel teatamine.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43
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(43) Ka kolmandaid isikuid võib 
volitada era- ja avaliku sektori üksuste 
nimel teateid vastu võtma, tingimusel et 
nad pakuvad asjakohaseid tagatisi seoses 
sõltumatuse, konfidentsiaalsuse, 
andmekaitse ja saladuse hoidmise 
kohustuse järgimisega. Need võivad olla 
asutusevälised rikkumisest teatamise 
platvormi pakkujad, asutusevälised 
nõustajad või audiitorid või ametiühingu 
esindajad.

(43) Ka kolmandaid isikuid võib 
volitada era- ja avaliku sektori üksuste 
nimel teateid vastu võtma, tingimusel et 
nad pakuvad asjakohaseid tagatisi seoses 
sõltumatuse, konfidentsiaalsuse, 
andmekaitse ja saladuse hoidmise 
kohustuse järgimisega. Need võivad olla 
ajakirjanikud, asutusevälised rikkumisest 
teatamise platvormi pakkujad, 
asutusevälised nõustajad või audiitorid või 
ametiühingu esindajad.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) See, milline isik või üksus määrata 
erasektori juriidilises isikus pädevaks 
võtma teateid vastu ja võtma nende suhtes 
järelmeetmeid, sõltub üksuse struktuurist, 
kuid igal juhul peaks nende ülesanne 
olema huvide konflikti puudumise ja 
sõltumatuse tagamine. Väiksemates 
üksustes võib seda funktsiooni täita 
töötaja, kelle positsioon võimaldab tal 
hästi otse organisatsiooni juhile aru anda, 
näiteks vastavusbüroo või 
personaliosakonna vanemametnik, õigus-
või eraelu kaitse ametnik, 
rahandusosakonna vanemametnik, 
auditeerimisosakonna tegevjuht või 
juhatuse liige.

(45) See, milline isik või üksus määrata 
erasektori juriidilises isikus pädevaks 
võtma teateid vastu ja võtma nende suhtes 
järelmeetmeid, sõltub üksuse struktuurist, 
kuid igal juhul tuleks see isik või üksus 
määrata tihedas koostöös töötajate või 
töötajate esindajatega ning tema koosseis, 
ülesanded ja töökord peaksid tagama 
huvide konflikti puudumise ja 
sõltumatuse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(46) Asutusesisese teatamise kontekstis 
on teate suhtes järelmeetmete võtmise 
menetluse kohta antava teabe kvaliteet ja 
läbipaistvus äärmiselt olulised, et luua 
usaldust rikkumisest teatajate kaitse üldise 
süsteemi tõhususe vastu ja vähendada 
edasiste ebavajalike teadete või 
avalikustamise tõenäosust. Rikkumisest 
teatavat isikut tuleks teavitada mõistliku 
ajavahemiku jooksul teate järelmeetmetena 
kavandatavate või võetud meetmete kohta 
(näiteks uurimise lõpetamine piisavate 
tõendite puudumisel või muudel alustel, 
sisejuurdluse alustamine ja võimaluse 
korral selle tulemused ja/või tõstatatud 
teema uurimiseks võetud meetmed, 
edastamine pädevale asutusele edasiseks 
uurimiseks), kui selline teave ei piira 
juurdlust või uurimist või ei kahjusta 
asjaomase isiku õigusi. Selline mõistlik 
ajavahemik ei tohiks olla pikem kui kolm
kuud. Kui asjakohaseid järelmeetmeid veel 
kavandatakse, tuleks rikkumisest teatavale 
isikule anda teavet selle ja mis tahes muu 
tagasiside kohta, mida ta võiks oodata.

(46) Asutusesisese teatamise kontekstis 
on teate suhtes järelmeetmete võtmise 
menetluse kohta antava teabe kvaliteet ja 
läbipaistvus äärmiselt olulised, et luua 
usaldust rikkumisest teatajate kaitse üldise 
süsteemi tõhususe vastu ja vähendada 
edasiste põhjendamatute teadete või 
avalikustamise tõenäosust. Rikkumisest 
teatavat isikut tuleks teavitada mõistliku 
ajavahemiku jooksul teate järelmeetmetena 
kavandatavate või võetud meetmete kohta 
(näiteks uurimise lõpetamine piisavate 
tõendite puudumisel või muudel alustel, 
sisejuurdluse alustamine ja võimaluse 
korral selle tulemused ja/või tõstatatud 
teema uurimiseks võetud meetmed, 
edastamine pädevale asutusele edasiseks 
uurimiseks), kui selline teave ei piira 
juurdlust või uurimist või ei kahjusta 
asjaomase isiku õigusi. Selline mõistlik 
ajavahemik ei tohiks olla pikem kui kaks
kuud. Kui asjakohaseid järelmeetmeid veel 
kavandatakse, tuleks rikkumisest teatavale 
isikule anda teavet selle ja mis tahes muu 
tagasiside kohta, mida ta võiks oodata.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Isikud, kes kaaluvad liidu õiguse 
rikkumisest teatamist, peaksid olema 
suutelised tegema teadliku otsuse selle 
kohta, kas, kuidas ja millal rikkumisest 
teatada. Asutusesisesed teatamise 
menetlused kasutusele võtnud era- ja 
avaliku sektori üksused peavad andma 
teavet nende menetluste ning 
asjaomastele pädevatele asutustele 
asutuseväliselt teatamise menetluste kohta. 
Selline teave peab olema lihtsalt arusaadav 
ja hõlpsalt kättesaadav, sealhulgas 
võimaluste piires lisaks töötajatele ka 
muudele isikutele, kes puutuvad selle 
üksusega oma tööalase tegevuse kaudu 

(47) Isikud, kes kaaluvad liidu õiguse 
rikkumisest teatamist, peaksid olema 
suutelised tegema teadliku otsuse selle 
kohta, kas, kuidas, millise kanali kaudu ja 
millal rikkumisest teatada. Era- ja avaliku 
sektori üksused peaksid andma teavet 
asutusesisese teatamise korra ja 
asutusevälise teatamise korra kohta. 
Selline teave peab olema lihtsalt arusaadav 
ja hõlpsalt kättesaadav, sealhulgas 
võimaluste piires lisaks töötajatele ka 
muudele isikutele, kes puutuvad tööalases 
tegevuses kokku asjaomase teabega 
võimaliku või toime pandud rikkumise 
kohta. Näiteks võib sellist teavet postitada 
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kokku, näiteks teenuseosutajad, 
turustajad, tarnijad ja äripartnerid. 
Näiteks võib sellist teavet postitada 
nähtavasse asukohta, mis on kõikidele 
nendele isikutele kättesaadav, ja üksuse 
veebilehele ning seda võib käsitleda ka 
eetikat ja usaldusväärsusnõudeid 
käsitlevatel kursustel ja koolitustel.

nähtavasse asukohta, mis on kõikidele 
nendele isikutele kättesaadav, ja üksuse 
veebilehele ning seda võib käsitleda ka 
eetikat ja usaldusväärsusnõudeid 
käsitlevatel kursustel ja koolitustel.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Liidu õiguse rikkumise tõhusaks 
tuvastamiseks ja ärahoidmiseks peavad
potentsiaalsed rikkumisest teatajad saama 
lihtsalt ja täielikus konfidentsiaalsuses 
anda oma valduses olevat teavet 
asjaomastele pädevatele asutustele, kes on 
suutelised probleemi uurima ja võimaluse 
korral parandusmeetmeid võtma.

(48) Liidu õiguse rikkumise tõhusaks 
tuvastamiseks ja ärahoidmiseks peavad 
potentsiaalsed rikkumisest teatajad saama 
lihtsalt ja täielikus konfidentsiaalsuses 
anda oma valduses olevat teavet 
avalikkusele ja asjaomastele pädevatele 
asutustele, kes on suutelised probleemi 
uurima ja/või võimaluse korral 
parandusmeetmeid võtma.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Järelmeetmete võtmine ja tagasiside 
andmine peaks toimuma mõistliku
ajavahemiku jooksul; see on tingitud 
vajadusest käsitleda kiiresti probleemi, mis 
võib olla teate teema, ning vältida 
ebavajalikku avalikustamist. Selline 
ajavahemik ei tohiks olla pikem kui kolm
kuud, kuid seda võib pikendada kuue
kuuni, kui see on vajalik juhtumi 
konkreetsete asjaolude, eelkõige teate 
teema olemuse ja keerukuse tõttu, mille 
puhul võib olla vajalik pikem uurimine.

(50) Järelmeetmete võtmine ja tagasiside 
andmine peaks toimuma lühima võimaliku
ajavahemiku jooksul; see on tingitud 
vajadusest käsitleda kiiresti probleemi, mis 
võib olla teate teema. Selline ajavahemik ei 
tohiks olla pikem kui kaks kuud, kuid seda 
võib pikendada nelja kuuni, kui see on 
vajalik juhtumi konkreetsete asjaolude, 
eelkõige teate teema olemuse ja keerukuse 
tõttu, mille puhul võib olla vajalik pikem 
uurimine.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Teadete läbivaatamiseks ja 
rikkumisest teatava isikuga suhtlemiseks, 
samuti teadete suhtes asjakohaste 
järelmeetmete võtmiseks peavad pädevatel 
asutustel olema spetsiaalselt selleks 
määratud töötajad, kes on saanud erialase 
väljaõppe, sealhulgas kohaldatavate 
andmekaitse-eeskirjade valdkonnas.

(53) Teadete vastuvõtmiseks ja 
läbivaatamiseks ja rikkumisest teatava 
isikuga suhtlemiseks, samuti teadete suhtes 
asjakohaste järelmeetmete võtmiseks 
peavad pädevatel asutustel olema 
spetsiaalselt selleks määratud töötajad, kes 
on saanud korrapäraselt erialast väljaõpet, 
sealhulgas kohaldatavate andmekaitse-
eeskirjade valdkonnas.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Isikud, kes kavatsevad rikkumisest 
teatada, peaksid olema suutelised tegema 
teadliku otsuse selle kohta, kas, kuidas ja 
millal rikkumisest teatada. Seetõttu peaksid 
pädevad asutused üldsusele avalikustama 
ja tegema lihtsalt kättesaadavaks teabe 
pädevas asutuses kättesaadavate 
teatamiskanalite, kohaldatavate menetluste 
ja teadete käsitlemiseks määratud töötajate 
kohta, kes nendes asutustes töötavad. Kogu 
teadete esitamist käsitlev teave peaks 
olema läbipaistev, lihtsalt arusaadav ja 
usaldusväärne, et soodustada rikkumisest 
teatamist ja mitte seda tõkestada.

(54) Isikud, kes kavatsevad rikkumisest 
teatada, peaksid olema suutelised tegema 
teadliku otsuse selle kohta, kas, kuidas ja 
millal rikkumisest teatada. Seetõttu peaksid 
pädevad asutused üldsusele avalikustama 
ja tegema lihtsalt kättesaadavaks teabe 
pädevas asutuses kättesaadavate 
teatamiskanalite, kohaldatavate menetluste 
ja teadete käsitlemiseks määratud töötajate 
kohta, kes nendes asutustes töötavad. Kogu 
teadete esitamist käsitlev teave peaks 
olema läbipaistev, lihtsalt arusaadav ja 
usaldusväärne, et soodustada rikkumisest 
teatamist ja mitte seda tõkestada. 
Potentsiaalsetel rikkumisest teatajatel 
peaks olema alati võimalik ise otsustada, 
kas kasutada asutusesiseseid või -väliseid 
teatamiskanaleid või pöörduda otse 
avalikkuse poole, kuna rikkumisest 
teatajad peaksid otsustama omal 
äranägemisel enne asutuseväliste kanalite 
kasutamist, kas asutusesisesed 
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teatamissüsteemid oleksid piisavalt 
tõhusad, et tagada õiguskaitsevahendid 
nende teate aluseks oleva rikkumise vastu.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60 a) Oluline on tagada pahatahtlike ja 
põhjendamatute või kuritahtlike teadete 
vastane kaitse, millega kindlustatakse, et 
nendele, kes tahtlikult ja teadlikult 
esitavad ebaõiget või eksitavat teavet, 
käesoleva direktiivi kohast kaitset ei 
tagata.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Teatamiskanalite astmelise 
kasutamise nõue on üldreeglina vajalik 
selleks, et tagada, et teave jõuab nende 
isikuteni, kes saavad aidata kaasa avalikku 
huvi ohustavate riskide varajasele ja 
tõhusale kõrvaldamisele, ning et hoida ära 
avalikustamisest tulenevat põhjendamatut 
maine kahjustamist. Samal ajal tuleb selle 
kohaldamisest teha mõned erandid, mis 
võimaldavad rikkumisest teataval isikul 
valida kõige asjakohasema kanali olenevalt 
juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Vaja 
on kaitsta avalikustamist, võttes arvesse 
demokraatlikke põhimõtteid, nagu
läbipaistvus ja aruandekohustus, ning 
põhiõigusi, nagu sõna- ja meediavabadus, 
tagades samas, et tööandjate huvid nende 
organisatsioonide juhtimisel ja huvide 
kaitsmisel ning avalikkuse huvi olla 
kaitstud kahju eest, oleksid tasakaalus 
kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu 

(61) See on vajalik selleks, et tagada, et 
teave jõuab isikuteni, kes saavad aidata 
kaasa avalikku huvi ohustavate riskide 
varajasele ja tõhusale kõrvaldamisele. 
Rikkumisest teatav isik peaks valima kõige 
asjakohasema kanali olenevalt juhtumi 
konkreetsetest asjaoludest. Tagada tuleb
läbipaistvus, aruandekohustus ja 
põhiõigused, nagu sõna- ja 
meediavabadus, tagades samas, et 
tööandjate huvid nende organisatsioonide 
juhtimisel ja huvide kaitsmisel ning 
avalikkuse huvi olla kaitstud kahju eest, 
oleksid tasakaalus kooskõlas Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikas57

väljakujunenud kriteeriumidega.



AD\1166773ET.docx 21/58 PE623.815v03-00

ET

kohtupraktikas57 väljakujunenud 
kriteeriumidega.

__________________ __________________

57 Üks kriteerium, mis võimaldab kindlaks 
määrata, kas teavet avalikustavate 
rikkumisest teatajate vastased 
survemeetmed riivavad sõnavabadust 
viisil, mis ei ole demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik, on see, kas teavet 
avalikustanud isikute käsutuses oli ka 
alternatiivseid teabe avaldamise kanaleid; 
vt näiteks Guja vs. Moldova [GC], nr 
14277/04, EKL 2008.

57 Üks kriteerium, mis võimaldab kindlaks 
määrata, kas teavet avalikustavate 
rikkumisest teatajate vastased 
survemeetmed riivavad sõnavabadust 
viisil, mis ei ole demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik, on see, kas teavet
avalikustanud isikute käsutuses oli ka 
alternatiivseid teabe avaldamise kanaleid; 
vt näiteks Guja vs. Moldova [GC], nr 
14277/04, EKL 2008.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(62) Reeglina peaksid rikkumisest 
teatavad isikud kasutama kõigepealt nende 
käsutuses olevaid asutusesiseseid kanaleid
ja teatama rikkumisest oma tööandjale. 
Kuid võib esineda olukordi, kus
asutusesiseseid kanaleid ei ole (üksuste 
puhul, millel ei ole käesoleva direktiivi või 
kohaldatava siseriikliku seaduse kohaselt 
selliste kanalite loomise kohustust) või 
nende kasutamine ei ole kohustuslik 
(mida võib esineda isikute puhul, kes ei 
ole töösuhetes) või neid kasutati, kuid 
need ei toiminud nõuetekohaselt (näiteks 
teadet ei käsitletud hoolikalt või mõistliku 
ajavahemiku jooksul või 
seaduserikkumise käsitlemiseks ei võetud 
meetmeid hoolimata juurdluse 
positiivsetest tulemustest).

(62) Ilma et see mõjutaks käesoleva 
direktiivi teiste sätete kohaldamist, peaksid 
rikkumisest teatavad isikud kasutama 
üldjuhul nende käsutuses olevaid 
asutusesiseseid kanaleid. Kui rikkumisest 
teatav isik peab asutusesiseseid kanaleid 
ebapiisavaks, peaks tal alati olema
võimalik kasutada asutuseväliseid 
kanaleid või pöörduda vahetult üldsuse 
poole.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65
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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 
toetanud.

(65) Rikkumisest teatavaid isikuid ja 
inimesi, kes aitavad neil rikkumisi või 
võimalikke rikkumisi avalikustada, 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 või temaga kiindumus- või 
sõprussidemete kaudu seotud inimeste, 
kolleegide või kliendi või teenuste saajate
ja töötajate esindajate või muude isikute ja 
organisatsioonide suhtes, kes on 
rikkumisest teatavat isikut toetanud. 
Rikkumisest teatajate või nende 
perekonna või kolleegide ahistamise eest 
avalikustamise tagajärjel peaksid olema 
karistused.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Potentsiaalsed rikkumisest teatajad, 
kes ei ole kindlad, kuidas rikkumisest 
teatada ja kas neile tagatakse kaitse, ei 
pruugi julgeda rikkumisest teatada. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et asjaomast 

(67) Potentsiaalsed rikkumisest teatajad, 
kes ei ole kindlad, kuidas rikkumisest 
teatada ja kas neile tagatakse kaitse, ei 
pruugi julgeda rikkumisest teatada. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et asjaomast 
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teavet antakse kasutajasõbralikul viisil ja 
see on üldsusele lihtsalt kättesaadav. 
Individuaalsed, erapooletud ja 
konfidentsiaalsed tasuta nõuanded peaks 
olema kättesaadavad näiteks selle kohta, 
kas kõnealune teave on hõlmatud 
rikkumisest teatajate kaitse suhtes 
kohaldatavate normidega, millist 
teatamiskanalit oleks kõige parem 
kasutada ja millised alternatiivsed 
menetlused on kättesaadavad juhul, kui 
teave ei ole kohaldatavate normidega 
hõlmatud. Sellistele nõuannetele 
juurdepääs aitab tagada, et rikkumisest 
teatatakse asjakohaste kanalite kaudu ja 
vastutustundlikul viisil ning et rikkumisi ja 
õiguserikkumisi tuvastatakse õigel ajal või 
suudetakse isegi ära hoida.

teavet antakse kasutajasõbralikul viisil ja 
see on üldsusele lihtsalt kättesaadav. 
Individuaalsed, erapooletud ja 
konfidentsiaalsed tasuta nõuanded peaks 
olema kättesaadavad. Sellistele 
nõuannetele juurdepääs aitab tagada, et 
rikkumisest teatatakse turvaliste ja 
konfidentsiaalsete kanalite kaudu ning et 
rikkumisi ja õiguserikkumisi tuvastatakse 
õigel ajal või suudetakse isegi ära hoida.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Rikkumisest teatavate isikute jaoks 
on eriti oluline, et pikaajaliseks venida 
võivas kohtumenetluses otsuse 
vastuvõtmiseni kohaldatakse ajutisi 
õiguskaitsevahendeid. Ajutised 
toetusmeetmed võivad olla eriti vajalikud 
ähvarduste, kättemaksukatsete või 
jätkuvate survemeetmete, näiteks töökohas 
ahistamise lõpetamiseks, või selliste 
survemeetmete vormide nagu töölt 
vabastamine vältimiseks, sest neid võib 
olla pika aja möödudes keeruline ümber 
pöörata, mistõttu võivad need isiku 
majanduslikult hävitada – väljavaade, mis 
võib potentsiaalseid rikkumisest teatajaid 
tõsiselt heidutada.

(73) Rikkumisest teatavate isikute jaoks 
on eriti oluline, et pikaajaliseks venida 
võivas kohtumenetluses otsuse 
vastuvõtmiseni kohaldatakse ajutisi 
õiguskaitsevahendeid. Ajutised 
toetusmeetmed võivad olla eriti vajalikud 
ähvarduste, kättemaksukatsete või 
jätkuvate survemeetmete, näiteks töökohas 
ja väljaspool töökohta ahistamise 
lõpetamiseks, või selliste survemeetmete 
vormide nagu solvamine või füüsiline 
vägivald, töölt vabastamine vältimiseks, 
sest neid võib olla pika aja möödudes 
keeruline ümber pöörata, mistõttu võivad 
need isiku majanduslikult hävitada –
väljavaade, mis võib potentsiaalseid 
rikkumisest teatajaid tõsiselt heidutada.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) Märkimisväärne kulu rikkumisest 
teatavate isikute jaoks, kes vaidlustavad 
nende suhtes kasutatud survemeetmed 
kohtumenetluses, võivad olla 
õigusabikulud. Kuigi neile võidakse need 
kulud menetluse lõpus hüvitada, ei pruugi
nad olla suutelised neid eelnevalt katma, 
eriti kui nad on töötud või musta nimekirja 
kantud. Kriminaalmenetluse korral abi 
andmine, eelkõige vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 
2016/191959 sätetele, ning üldisemalt 
tõsistes majanduslikes raskustes olevate 
isikute toetamine võib teatavatel juhtudel 
olla nende kaitseõiguste täitmise 
tagamiseks määrava tähtsusega tegur.

(75) Märkimisväärne kulu rikkumisest 
teatavate isikute jaoks, kes vaidlustavad 
nende suhtes kasutatud survemeetmed 
kohtumenetluses, võivad olla 
õigusabikulud. Kuigi neile võidakse need 
kulud menetluse lõpus hüvitada, ei pruugi 
nad olla suutelised neid eelnevalt katma, 
eriti kui nad on töötud või musta nimekirja 
kantud. Kriminaalmenetluse korral abi 
andmine, eelkõige vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 
2016/191959 sätetele, ning üldisemalt 
tõsistes majanduslikes raskustes olevate 
isikute toetamine võib teatavatel juhtudel 
olla nende kaitseõiguste täitmise 
tagamiseks määrava tähtsusega tegur. 
Rikkumisest teatajatel peaks olema ka 
võimalus nõuda hüvitamist mis tahes 
ahistamise eest, mille all nad on 
kannatanud, või praeguse või tulevase 
elatise kaotuse eest, kui kahju tekkis 
survemeetmetest.

__________________ __________________

59 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/1919, milles käsitletakse tasuta 
õigusabi andmist kahtlustatavatele ja 
süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning 
isikutele, kelle üleandmist taotletakse 
Euroopa vahistamismäärusega seotud 
menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).

59 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/1919, milles käsitletakse tasuta 
õigusabi andmist kahtlustatavatele ja 
süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning 
isikutele, kelle üleandmist taotletakse 
Euroopa vahistamismäärusega seotud 
menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Asjaomase isiku õigusi tuleks (76) Asjaomase isiku õigusi tuleks 
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kaitsta maine kahjustamise või muude 
negatiivsete tagajärgede vältimiseks. 
Lisaks tuleks asjaomase isiku kaitseõigust 
ja õiguskaitsevahendite kasutamise õigust 
täielikult austada rikkumisest teatamisele 
järgnenud menetluse igas etapis vastavalt 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklitele 47 ja 48. Liikmesriigid peaksid 
tagama uurimise või hilisema 
kohtumenetluse raames asjaomase isiku 
kaitseõiguse, sealhulgas õiguse tutvuda 
toimikuga, õiguse olla ära kuulatud ja 
õiguse kasutada siseriiklike õigusaktide 
kohast tõhusat õiguskaitsevahendit, et 
vaidlustada enda kohta tehtud otsus.

kaitsta maine kahjustamise või muude 
negatiivsete tagajärgede vältimiseks. 
Lisaks tuleks asjaomase isiku kaitseõigust 
ja õiguskaitsevahendite kasutamise õigust 
täielikult austada rikkumisest teatamisele 
järgnenud menetluse igas etapis vastavalt 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklitele 47 ja 48. Liikmesriigid peaksid 
tagama uurimise või hilisema 
kohtumenetluse raames asjaomase isiku 
kaitseõiguse, sealhulgas õiguse tutvuda 
toimikuga, õiguse olla ära kuulatud ja 
õiguse kasutada siseriiklike õigusaktide 
kohast tõhusat õiguskaitsevahendit, et 
vaidlustada enda kohta tehtud otsus, ning 
sel eesmärgil tuleks võtta asjakohaseid 
meetmeid kodanike ja 
kodanikuühiskonna sellealase teadlikkuse 
piisavaks suurendamiseks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(78) Karistused on vajalikud rikkumisest 
teatajate kaitset käsitlevate õigusnormide 
tõhususe tagamiseks. Karistused, mis 
määratakse neile, kes rakendavad 
rikkumisest teatavate isikute suhtes surve-
või muid kahjulikke meetmeid, võivad 
pidurdada selliste meetmete edasist 
rakendamist. Karistused, mis määratakse 
isikutele, kes teatavad teabest või 
avalikustavad teavet, mille puhul on 
tõendatud, et see on teadlikult vale, on 
vajalikud, et takistada edasist pahatahtliku 
teabe esitamist ja säilitada süsteemi 
usaldusväärsust. Selliste karistuste 
proportsionaalsus peaks tagama, et need ei 
avalda potentsiaalsetele rikkumisest 
teatajatele heidutavat mõju.

(78) Karistused on vajalikud rikkumisest 
teatajate kaitset käsitlevate õigusnormide 
tõhususe tagamiseks. Karistused, mis 
määratakse neile, kes rakendavad 
rikkumisest teatavate isikute suhtes surve-
või muid kahjulikke meetmeid, võivad 
pidurdada selliste meetmete edasist 
rakendamist. Karistused, mis määratakse 
isikutele, kes teatavad teabest või 
avalikustavad teavet, mille puhul on 
tõendatud, et see on tahtlikult ja teadlikult 
vale, on vajalikud, et takistada edasist 
pahatahtliku teabe esitamist ja säilitada 
süsteemi usaldusväärsust. Selliste 
karistuste proportsionaalsus peaks tagama, 
et need ei avalda potentsiaalsetele 
rikkumisest teatajatele heidutavat mõju.

Muudatusettepanek 42
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85 a) Käesolev direktiiv on liidu õiguse 
rikkumistest teatavate isikute õiguste 
kaitse uus standard ja peaks olema 
eeskujuks kandidaatriikidele, 
assotsieerunud riikidele ja teistele 
riikidele, kes on võtnud kohustuse 
lähendada oma õigusakte Euroopa 
õigustikule, eriti neile riikidele antud liidu 
vahendite ja liidu makromajandusliku 
finantsabi võimaliku väärkasutamise 
avalikustamise kontekstis.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 85 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85 b) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartale, 
eelkõige sõna- ja teabevabadust 
käsitlevale artiklile 11, Euroopa 
Parlamendi 14. veebruari 2017. aasta 
resolutsioonile rikkumistest teatajate rolli 
kohta ELi finantshuvide kaitsmisel ning 
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2017. 
aasta resolutsioonile õiguspäraste 
meetmete kohta üldsuse huvides 
äriühingute ja avalik õiguslike asutuste 
konfidentsiaalset teavet avaldavate 
rikkumisest teatajate kaitseks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 Artikkel 1

Kohaldamisala Kohaldamisala

1. Konkreetsetes valdkondades liidu 
õiguse ja poliitika täitmise tagamise 
parandamise eesmärgil nähakse käesoleva 
direktiiviga ette ühised 
miinimumstandardid selliste isikute 
kaitsmiseks, kes teatavad järgmisest 
ebaseaduslikust tegevusest või 
õigusnormide kuritarvitamisest:

1. Avalike huvide kaitse, teabe- ja 
väljendusvabaduse kaitsmise ning liidu 
õiguse ja poliitika täitmise tagamise 
parandamise eesmärgil nähakse käesoleva 
direktiiviga ette ühised 
miinimumstandardid selliste isikute 
kaitsmiseks, kes avalikustavad teavet 
õigusrikkumiste, ebaseadusliku tegevuse
või õigusnormide kuritarvitamise kohta, 
mis kahjustavad või ohustavad avalikku 
huvi mis tahes liidu pädevusvaldkonnas, 
sealhulgas järgmised:

-a) Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga tagatud põhiõigused, 
konkreetsemalt väljendus- ja 
teabevabadus, millele on osutatud 
põhiõiguste harta artiklis 11 ja sellel 
artiklil põhinevas kohtupraktikas;

a) rikkumised, mis kuuluvad lisas (I ja 
II osa) nimetatud liidu õigusaktide 
kohaldamisalasse seoses järgmiste 
valdkondadega:

a) rikkumised, mis kuuluvad liidu 
õigusaktide, näiteks lisas (I ja II osas) 
nimetatud õigusaktide kohaldamisalasse 
seoses järgmiste valdkondadega:

i) riigihanked; i) riigihanked;

ii) finantsteenused, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamine;

ii) finantsteenused, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamine;

iii) tooteohutus; iii) tooteohutus;

iv) transpordiohutus; iv) transpordiohutus;

v) keskkonnakaitse; v) keskkonnakaitse;

vi) tuumaohutus; vi) tuumaohutus;

vii) toiduainete ja sööda ohutus, 
loomatervis ja loomade heaolu;

vii) toiduainete ja sööda ohutus, 
loomatervis ja loomade heaolu;

viii) rahvatervis; viii) rahvatervis;

ix) tarbijakaitse; ix) tarbijakaitse;

x) eraelu puutumatuse ja isikuandmete 
kaitse ning võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisus;

x) eraelu puutumatuse ja isikuandmete 
kaitse ning võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisus;

b) ELi toimimise lepingu artiklite 101, b) ELi toimimise lepingu artiklite 101, 
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102, 106, 107 ja 108 rikkumised ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 ja 
nõukogu määruse (EL) nr 2015/1589 
kohaldamisalasse kuuluvad rikkumised;

102, 106, 107 ja 108 rikkumised ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 ja 
nõukogu määruse (EL) nr 2015/1589 
kohaldamisalasse kuuluvad rikkumised;

c) rikkumised, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, nagu need on määratletud ELi 
toimimise lepingu artiklis 325 ning nagu 
neid on täpsustatud eelkõige direktiivis 
(EL) 2017/1371 ja määruses (EL, Euratom) 
nr 883/2013;

c) rikkumised, mis kahjustavad liidu 
finantshuve, nagu need on määratletud ELi 
toimimise lepingu artiklis 325 ning nagu 
neid on täpsustatud eelkõige direktiivis 
(EL) 2017/1371 ja määruses (EL, Euratom) 
nr 883/2013;

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.

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 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

Isikuline kohaldamisala Isikuline kohaldamisala

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
rikkumisest teatavate isikute suhtes, kes 
töötavad era- või avalikus sektoris ja kes 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
rikkumisest teatavate isikute suhtes, kes 
töötavad era- või avalikus sektoris ja kes 
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on saanud teavet rikkumise kohta tööalases 
kontekstis, sealhulgas vähemalt järgmiste 
isikute suhtes:

on saanud teavet rikkumise kohta tööalases 
kontekstis, sealhulgas vähemalt järgmiste 
isikute suhtes:

a) isikud, kes on töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses;

a) isikud, kes on töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 
ning endised töötajad;

b) isikud, kes on füüsilisest isikust 
ettevõtjad ELi toimimise lepingu artikli 49 
tähenduses;

b) isikud, kes on füüsilisest isikust 
ettevõtjad ELi toimimise lepingu artikli 49 
tähenduses;

c) aktsionärid ja isikud, kes kuuluvad 
ettevõtja juhtorganisse, sealhulgas 
tegevjuhtkonda mittekuuluvad liikmed, 
ning vabatahtlikud ja tasustamata 
praktikandid;

c) aktsionärid ja isikud, kes kuuluvad 
ettevõtja juhtorganisse, sealhulgas 
tegevjuhtkonda mittekuuluvad liikmed, 
ning vabatahtlikud ja tasustamata 
praktikandid;

d) mis tahes isikud, kes töötavad 
töövõtjate, alltöövõtjate ja tarnijate 
järelevalve ning juhendamise all.

d) mis tahes isikud, kes töötavad 
töövõtjate, alltöövõtjate ja tarnijate 
järelevalve ning juhendamise all.

d a) ametnikud;

d b) Euroopa Liidu töötajad, nagu on 
määratletud ELi personalieeskirjades;

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

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

2 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ka vahendajate suhtes, kes aitavad 
teatamisele ja/või avalikustamisele kaasa, 
sh ajakirjanikud.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 Artikkel 3

Mõisted Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:
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(1) „rikkumine“ – tegelik või 
potentsiaalne ebaseaduslik tegevus või 
õigusnormide kuritarvitamine, mis on 
seotud liidu õigusaktidega ning artiklis 1 
ja lisas osutatud kohaldamisalasse 
kuuluvate valdkondadega;

(1) „rikkumine“ – tegelik või 
potentsiaalne ebaseaduslik tegevus või 
õigusnormide kuritarvitamine või muu 
üleastumine, mis kahjustab või ohustab 
avalikku huvi mis tahes liidu 
pädevusvaldkonnas;

(2) „ebaseaduslik tegevus“ – liidu 
õiguse vastane tegevus või tegevusetus;

(2) „ebaseaduslik tegevus“ – liidu 
õiguse vastane tegevus või tegevusetus;

(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;

(4) „teave rikkumise kohta“ – tõendid 
tegeliku rikkumise kohta ning põhjendatud 
kahtlused potentsiaalse rikkumise suhtes, 
mis ei ole veel tegelikkuseks saanud;

(4) „teave rikkumise kohta“ –
konfidentsiaalsed või muud tõendid 
tegeliku rikkumise kohta ning põhjendatud 
kahtlused potentsiaalse rikkumise suhtes, 
mis ei ole veel tegelikkuseks saanud;

(5) „rikkumisest teatamine“ – teabe 
andmine rikkumise kohta, mis on toime 
pandud või mis pannakse tõenäoliselt 
toime organisatsioonis, kus rikkumisest 
teatav isik töötab või on töötanud, või 
muus organisatsioonis, millega ta puutub 
või on puutunud kokku oma töö kaudu;

(5) „rikkumisest teatamine“ – teabe 
andmine rikkumise kohta, mis on toime 
pandud või mis pannakse tõenäoliselt 
toime;

(6) „asutusesisene teatamine“ –
rikkumise kohta teabe andmine avaliku või 
erasektori juriidilise isiku piires;

(6) „asutusesisene teatamine“ –
rikkumise kohta teabe andmine avaliku või 
erasektori juriidilise isiku piires;

(7) „asutuseväline teatamine“ –
rikkumise kohta teabe andmine pädevale 
asutusele;

(7) „asutuseväline teatamine“ –
rikkumise kohta teabe andmine pädevale 
asutusele;

(8) „avalikustamine“ – tööalases 
kontekstis saadud, rikkumist käsitleva 
teabe üldsusele kättesaadavaks tegemine;

(8) „avalikustamine“ – tööalases 
kontekstis saadud, rikkumist käsitleva 
teabe üldsusele kättesaadavaks tegemine, 
avaldades selle meediale, 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele 
või muudele organitele, mis ei kuulu 
käesoleva artikli punkti 14 
kohaldamisalasse;

(9) „rikkumisest teatav isik“ – füüsiline 
või juriidiline isik, kes teatab tööalase 
tegevuse kontekstis saadud, rikkumist 
käsitlevast teabest või avalikustab selle;

(9) „rikkumisest teatav isik“ – füüsiline 
või juriidiline isik, kes teatab tööalase 
tegevuse kontekstis saadud, rikkumist 
käsitlevast teabest või avalikustab selle;
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(9 a) „vahendaja“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes aitab teatamisele või 
avalikustamisele kaasa;

(10) „tööalane kontekst“ – praegune või 
varasem tööalane tegevus avalikus või 
erasektoris, sõltumata selle laadist, mille 
kaudu võivad isikud saada teavet rikkumise 
kohta ja millega seoses nende isikute 
suhtes võidakse kohaldada 
survemeetmeid, kui nad nendest teatavad;

(10) „tööalane kontekst“ – praegune või 
varasem tööalane tegevus avalikus või 
erasektoris, sõltumata selle laadist, mille 
kaudu võivad isikud saada teavet rikkumise 
kohta;

(11) „asjaomane isik“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kellele osutatakse 
teatamisel või avalikustamisel kui isikule, 
kes on rikkumise toime pannud või sellega 
seotud;

(11) „asjaomane isik“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kellele osutatakse 
teatamisel või avalikustamisel kui isikule, 
kes on rikkumise toime pannud või oli 
sellega seotud;

(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 üldsusele 
avalikustamisest, mis põhjustab või võib 
põhjustada rikkumisest teatavale isikule, 
tema kolleegidele, isiklikele tuttavatele või 
teatamisele ja avalikustamisele kaasa 
aitavatele isikutele põhjendamatut otsest 
või kaudset kahju;

(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;

(14) „pädev asutus“ – siseriiklik asutus, 
kellel on õigus võtta vastu teateid 
kooskõlas III peatükiga ja kes on määratud 
täitma käesolevas direktiivis ettenähtud 
ülesandeid, eelkõige seoses teadete suhtes 
võetavate järelmeetmetega.

(14) „pädev asutus“ – asutus, kellel on 
õigus võtta vastu teateid kooskõlas 
III peatükiga ja kes on määratud täitma 
käesolevas direktiivis ettenähtud 
ülesandeid, eelkõige seoses teadete suhtes 
võetavate järelmeetmetega.

Muudatusettepanek 47
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 Artikkel 4

Rikkumisest teatamiseks ja teadete suhtes 
järelmeetmete võtmiseks asutusesiseste 
kanalite ja meetmete loomise kohustus

Rikkumisest teatamise asutusesised 
kanalid ja teadete suhtes järelmeetmete 

võtmise menetlused

1. Liikmesriigid tagavad, et era- ja 
avaliku sektori juriidilised isikud loovad 
rikkumisest teatamiseks ja teadete suhtes 
järelmeetmete võtmiseks asutusesisesed 
kanalid ja menetlused, vajaduse korral 
pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist.

1. Liikmesriigid tagavad, et era- ja 
avaliku sektori juriidilised isikud loovad 
rikkumisest teatamiseks ja teadete suhtes 
järelmeetmete võtmiseks asutusesisesed 
kanalid ja menetlused, vajaduse korral 
pärast sotsiaalpartneritega konsulteerimist.

2. Sellised kanalid ja menetlused 
võimaldavad üksuse töötajatel rikkumisest 
teatada. Need võivad võimaldada 
rikkumisest teatada ka muudel isikutel, kes 
puutuvad üksusega kokku tööalase 
tegevuse kontekstis ja kellele on osutatud 
artikli 2 lõike 1 punktides b, c ja d, kuid 
nende isikute kategooriate puhul ei ole 
asutusesiseste kanalite kasutamine 
rikkumisest teatamiseks kohustuslik.

2. Sellised kanalid ja menetlused 
võimaldavad üksuse töötajatel rikkumisest 
teatada. Need võivad võimaldada 
rikkumisest teatada ka muudel isikutel, kes 
puutuvad üksusega kokku tööalase 
tegevuse kontekstis ja kellele on osutatud 
artikli 2 lõike 1 punktides b, c ja d, kuid 
nende isikute kategooriate puhul ei ole 
asutusesiseste kanalite kasutamine 
rikkumisest teatamiseks kohustuslik.

3. Lõikes 1 osutatud erasektori 
juriidilised isikud on järgmised:

3. Lõikes 1 osutatud erasektori 
juriidilised isikud on järgmised:

a) erasektori juriidilised isikud, kellel 
on 50 või rohkem töötajat;

a) erasektori juriidilised isikud, kellel 
on 50 või rohkem töötajat;

b) erasektori juriidilised isikud, kelle 
äriühingu aastakäive või aastabilansi 
kogumaht on 10 miljonit eurot või suurem;

b) erasektori juriidilised isikud, kelle 
äriühingu aastakäive või aastabilansi 
kogumaht on 10 miljonit eurot või suurem;

c) erasektori juriidilised isikud, 
sõltumata nende suurusest, kes tegutsevad 
finantsteenuste valdkonnas või kes on 
rahapesu või terrorismi rahastamise 
seisukohast haavatavad, nagu see on 
reguleeritud lisas osutatud liidu 
õigusaktidega.

c) erasektori juriidilised isikud, 
sõltumata nende suurusest, kes tegutsevad 
finantsteenuste valdkonnas või kes on 
rahapesu või terrorismi rahastamise 
seisukohast haavatavad, nagu see on 
reguleeritud lisas osutatud liidu 
õigusaktidega.

4. Pärast asjakohast riskihindamist, 
mille puhul võetakse arvesse asjaomaste 
isikute tegevuse olemust ja sellega 
kaasnevat riskitaset, võivad liikmesriigid 
nõuda lisaks lõike 3 punktis c osutatud 
erasektori juriidilistele isikutele ka 

4. Pärast asjakohast riskihindamist, 
mille puhul võetakse arvesse asjaomaste 
isikute tegevuse olemust ja sellega 
kaasneva riskitaseme ning riski olulisust 
avalikkuse jaoks, võivad liikmesriigid 
nõuda lisaks lõike 3 punktis c osutatud 
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komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses62

määratletud väikese suurusega erasektori 
juriidilistelt isikutelt asutusesiseste 
teatamiskanalite ja menetluste loomist.

erasektori juriidilistele isikutele ka 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses62

määratletud väikese suurusega erasektori 
juriidilistelt isikutelt asutusesiseste 
teatamiskanalite ja menetluste loomist.

5. Liikmesriigi poolt lõike 4 kohaselt 
tehtud otsustest teavitatakse komisjoni 
koos põhjenduse ja riskihindamisel 
kasutatud kriteeriumidega. Komisjon 
edastab kõnealuse otsuse teistele 
liikmesriikidele.

5. Liikmesriigi poolt lõike 4 kohaselt 
tehtud otsustest teavitatakse komisjoni 
koos põhjenduse ja riskihindamisel 
kasutatud kriteeriumidega. Komisjon 
edastab kõnealuse otsuse teistele 
liikmesriikidele.

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

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

a) riigiasutused; a) riigiasutused;

b) piirkondlikud omavalitsused ja 
üksused;

b) piirkondlikud omavalitsused ja 
üksused;

c) rohkem kui 10 000 elanikuga 
kohalikud omavalitsused;

c) rohkem kui 5000 elanikuga 
kohalikud omavalitsused;

c a)          avalikku teenust osutavad või 
avaliku kontrolli all olevad erasektori 
üksused;

d) muud avalik-õiguslikud üksused. d) muud avalik-õiguslikud üksused.

6 a. Euroopa Liidu institutsioonid, 
asutused ja organid võtavad pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist 
samuti kasutusele rikkumisest teatamise 
kanalid ning teatamise ja teadete suhtes 
järelmeetmete võtmise korra.

__________________ __________________

62 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratlemise kohta (ELT 
L 124, 20.5.2003, lk 36).

62 Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 
mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate määratlemise kohta (ELT 
L 124, 20.5.2003, lk 36).

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5

Asutusesisese teatamise ja teadete suhtes Asutusesisese teatamise ja teadete suhtes 
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järelmeetmete võtmise menetlused järelmeetmete võtmise menetlused

1. Artiklis 4 osutatud rikkumisest 
teatamise ja teadete suhtes järelmeetmete 
võtmise menetlused hõlmavad järgmist:

1. Artiklis 4 osutatud rikkumisest 
teatamise ja teadete suhtes järelmeetmete 
võtmise menetlused hõlmavad järgmist:

a) teadete vastuvõtmiseks mõeldud 
kanalid, mis on kavandatud ja loodud ning 
mida kasutatakse viisil, millega tagatakse 
rikkumisest teatava isiku identiteedi 
konfidentsiaalsus ja hoitakse ära volitamata 
töötajate juurdepääs;

a) teadete vastuvõtmiseks mõeldud 
kanalid, mis on kavandatud ja loodud ning 
mida kasutatakse viisil, millega tagatakse 
rikkumisest teatava isiku identiteedi 
konfidentsiaalsus, võimaldatakse 
anonüümset avalikustamist ka 
digitaalkeskkonnas ja hoitakse ära 
volitamata isikute juurdepääs;

b) teadete suhtes järelmeetmete 
võtmiseks pädeva isiku või üksuse 
määramine;

b) teadete suhtes järelmeetmete 
võtmiseks pädeva isiku või üksuse 
määramine tihedas koostöös töötajate ja 
töötajate esindajatega;

c) järelmeetmete võtmiseks määratud 
isiku või üksuse poolt teate suhtes hoolikalt 
võetavad järelmeetmed;

c) järelmeetmete võtmiseks määratud 
isiku või üksuse poolt teate suhtes hoolikalt 
võetavad järelmeetmed;

d) mõistlik ajavahemik, mis ei ole 
pikem kui kolm kuud pärast teate saamist, 
rikkumisest teatavale isikule teate suhtes 
võetavate järelmeetmete kohta tagasiside 
andmiseks;

d) mõistlik ajavahemik, mis ei ole 
pikem kui kaks kuud pärast teate saamist, 
rikkumisest teatavale isikule teate suhtes 
võetavate järelmeetmete kohta tagasiside 
andmiseks;

e) selge ja lihtsalt kättesaadav teave 
menetluste kohta ja teave selle kohta, 
kuidas ja millistel tingimustel võib 
rikkumisest teatada asutuseväliselt
pädevatele asutustele vastavalt artikli 13 
lõikele 2, ja kui see on asjakohane, liidu 
asutustele, büroodele või ametitele.

e) selge ja lihtsalt kättesaadav teave 
menetluste kohta ja teave selle kohta, 
kuidas teatada asutuseväliselt.

2. Lõike 1 punktis a sätestatud kanalid 
võimaldavad rikkumisest teatada kõikidel
järgmistel viisidel:

2. Lõike 1 punktis a sätestatud kanalid 
võimaldavad rikkumisest teatada kõikidel 
järgmistel viisidel:

a) kirjalikud teated, mis edastatakse 
elektrooniliselt või paberkandjal, ja/või 
suulised teated, mis edastatakse telefoni 
teel ja mis võidakse, kuid mida ei pruugita 
salvestada;

a) kirjalikud teated, mis edastatakse 
elektrooniliselt või paberkandjal, 
sealhulgas anonüümse avalikustamise 
võimalused ja avalikustamine 
krüptograafiameetodeid kasutades, ja/või 
suulised teated, mis edastatakse telefoni 
teel ja mis võidakse, kuid mida ei pruugita 
salvestada;

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
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üksusega. üksusega.

Teatamiskanaleid võib hallata asutuses 
selleks määratud isik või üksus või seda 
võib teha asutuseväliselt kolmas isik, 
tingimusel et seejuures järgitakse lõike 1 
punktis a osutatud kaitsemeetmeid ja 
nõudeid.

Teatamiskanaleid võib hallata asutuses 
selleks määratud isik või üksus või seda 
võib teha asutuseväliselt kolmas isik, 
tingimusel et seejuures järgitakse lõike 1 
punktis a osutatud kaitsemeetmeid ja 
nõudeid.

3. Lõike 1 punktis b osutatud isik või 
üksus võib olla sama kui teadete 
vastuvõtmiseks pädev isik. Täiendavaid 
isikuid võib määrata usaldusisikuteks, kelle 
poole võivad rikkumisest teatavad isikud ja 
rikkumisest teatamist kaaluvad isikud 
konfidentsiaalseks nõustamiseks pöörduda.

3. Lõike 1 punktis b osutatud isik või 
üksus võib olla sama kui teadete 
vastuvõtmiseks pädev isik. Täiendavaid 
isikuid võib määrata usaldusisikuteks, kelle 
poole võivad rikkumisest teatavad isikud ja 
rikkumisest teatamist kaaluvad isikud 
konfidentsiaalseks nõustamiseks pöörduda.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Asutuseväliste teatamiskanalite loomise ja 
teadete suhtes järelmeetmete võtmise 

kohustus

Asutuseväliste teatamiskanalite loomise ja
teadete suhtes järelmeetmete võtmise 

kohustus

1. Liikmesriigid määravad teadete 
vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks pädevad 
asutused.

1. Liikmesriigid määravad teadete 
vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks pädevad 
asutused, mis peavad olema sõltumatud ja 
millel peavad olema tõhusaks tegevuseks 
piisavad volitused ning rahalised 
vahendid ja inimressursid.

1 a. Liikmesriigid peavad samuti 
tagama, et rikkumisest teatajatena kaitset 
vajavatel isikutel on õigus esitada kaebus 
kohtule ning asutusel, mille ülesanne on 
selline seisund anda või kaitse tagada, ei 
või mingil juhul olla kõnealuse seisundi 
või kaitse andmise üle otsustamisel 
tegelikku või potentsiaalset huvide 
konflikti.

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused:

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused:

a) loovad rikkumisest teatava isiku 
antud teabe vastuvõtmiseks ja 

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

töötlemiseks sõltumatud ja eraldiseisvad, 
selged ja läbipaistvad asutusevälised 
teatamiskanalid, mis on turvalised ja 
võimaldavad anonüümset avalikustamist;

a a) on sõltumatud ja neil on olemas 
piisavalt kvalifitseeritud ja koolitatud 
töötajad ning asjakohased rahalised 
vahendid;

a b) tagavad rikkumisest teatavatele 
isikutele ja vahendajatele nõustamise ja 
õigusabi;

b) annavad rikkumisest teatavale 
isikule teate suhtes võetavate 
järelmeetmete kohta tagasisidet mõistliku 
ajavahemiku jooksul, mis ei ole pikem kui 
kolm kuud või nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel kuus kuud;

b) annavad rikkumisest teatavale 
isikule teate suhtes võetavate 
järelmeetmete kohta tagasisidet mõistliku 
ajavahemiku jooksul, mis ei ole pikem kui 
kolm kuud või nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel kuus kuud;

c) edastavad teates sisalduva teabe 
vajaduse korral edasiseks uurimiseks liidu 
pädevatele asutustele, büroodele või 
ametitele, kui see on ette nähtud 
siseriikliku või liidu õiguse kohaselt.

c) edastavad rikkumisest teatava isiku 
konfidentsiaalsust ja/või anonüümsust 
täiendavalt tagades teates sisalduva teabe 
vajaduse korral edasiseks uurimiseks liidu 
pädevatele asutustele, büroodele või 
ametitele, kui see on ette nähtud 
siseriikliku või liidu õiguse kohaselt.

c a) suurendavad üldsuse teadlikkust, 
et tagada rikkumistest teatamine;

c b) koguvad ja avaldavad andmeid ja 
teavet rikkumisest teatajaid käsitlevate 
õigusaktide ja raamistike toimimise kohta.

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused rakendavad teadete suhtes 
järelmeetmeid võttes vajalikke meetmeid 
ning uurivad asjakohasel määral teadete 
sisu. Pädevad asutused teavitavad 
rikkumisest teatavat isikut uurimise 
lõpptulemusest.

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused rakendavad teadete suhtes 
järelmeetmeid võttes vajalikke meetmeid 
ning uurivad asjakohasel määral teadete 
sisu. Pädevad asutused teavitavad 
rikkumisest teatavat isikut uurimise 
lõpptulemusest.

3 a. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on õigus saada, uurida ja 
käsitleda rikkumistest teatavate isikute 
ebaõiglast kohtlemist ja nende suhtes 
läbiviidavat nõudeid eiravat uurimist 
käsitlevaid kaebusi.

4. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
asutus, kes on teate vastu võtnud, kuid 
kellel puudub pädevus teatatud rikkumise 

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

käsitlemiseks, edastab selle pädevale 
asutusele ning et rikkumisest teatavat isikut 
teavitatakse sellest.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 Artikkel 7

Nõuded asutusevälistele teatamiskanalitele Nõuded asutusevälistele teatamiskanalitele

1. Spetsiaalseid asutuseväliseid 
teatamiskanaleid käsitatakse sõltumatute ja 
eraldiseisvatena, kui need vastavad 
kõikidele järgmistele kriteeriumidele:

1. Spetsiaalseid asutuseväliseid 
teatamiskanaleid käsitatakse sõltumatute, 
eraldiseisvate, selgete ja läbipaistvatena, 
kui need vastavad kõikidele järgmistele 
kriteeriumidele:

a) need on eraldatud pädeva asutuse 
üldistest sidekanalitest, sealhulgas neist, 
mille kaudu pädev asutus vahetab oma 
tavapärase tegevuse käigus teavet asutuse 
piires ja kolmandate isikutega;

a) need on eraldatud pädeva asutuse 
üldistest sidekanalitest, sealhulgas neist, 
mille kaudu pädev asutus vahetab oma 
tavapärase tegevuse käigus teavet asutuse 
piires ja kolmandate isikutega;

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 
rikkumisest teatava isiku või vahendajate 
identiteedi konfidentsiaalsus ja/või 
anonüümsus;

b a) need hoiavad ära volitamata 
isikute juurdepääsu;

c) need võimaldavad säilitada püsivat 
teavet kooskõlas artikliga 11, et oleks 
võimalik teostada edasist uurimist.

c) need võimaldavad säilitada püsivat 
teavet kooskõlas artikliga 11, et oleks 
võimalik teostada edasist uurimist.

c a) need on hõlpsalt juurdepääsetavad 
ka puuetega inimestele.

2. Spetsiaalsed teatamiskanalid 
võimaldavad rikkumisest teatada vähemalt 
kõikidel järgmistel viisidel:

2. Spetsiaalsed teatamiskanalid 
võimaldavad rikkumisest teatada vähemalt 
kõikidel järgmistel viisidel:

a) kirjalik teade, mis edastatakse 
elektrooniliselt või paberkandjal;

a) kirjalik teade, mis edastatakse 
elektrooniliselt või paberkandjal, 
sealhulgas anonüümse avalikustamise 
võimalused ja avalikustamine 
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krüptograafiameetodeid kasutades;

b) suuline teade, mis edastatakse 
telefoni teel, ja mis võidakse, kuid mida ei 
pruugita salvestada;

b) suuline teade, mis edastatakse 
telefoni teel, ja mis võidakse, kuid mida ei 
pruugita salvestada;

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega.

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega.

3. Pädevad asutused tagavad, et teade, 
mis on saadud mõnel muul viisil kui 
lõigetes 1 ja 2 osutatud spetsiaalsete 
teatamiskanalite kaudu, edastatakse 
spetsiaalsete sidekanalite kaudu viivitamata 
ja muutmata kujul pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatele.

3. Pädevad asutused tagavad, et teade, 
mis on saadud mõnel muul viisil kui 
lõigetes 1 ja 2 osutatud spetsiaalsete 
teatamiskanalite kaudu, edastatakse 
spetsiaalsete sidekanalite kaudu viivitamata 
ja muutmata kujul pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatele.

4. Liikmesriigid kehtestavad 
menetlused, millega tagatakse, et kui teade 
on algselt adresseeritud isikule, kes ei ole 
määratud teadete vastutavaks käitlejaks, ei 
ole sellel isikul lubatud avalikustada mis 
tahes teavet, mis võib tuvastada 
rikkumisest teatava või asjaomase isiku.

4. Liikmesriigid kehtestavad 
menetlused, millega tagatakse, et kui teade 
on algselt adresseeritud isikule, kes ei ole 
määratud teadete vastutavaks käitlejaks, ei 
ole sellel isikul lubatud avalikustada mis 
tahes teavet, mis võib tuvastada 
rikkumisest teatava või asjaomase isiku.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 Artikkel 8

Teadete käsitlemiseks määratud töötajad Teadete käsitlemiseks määratud töötajad

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. Kõnealused töötajad 
saavad teadete käsitlemise eesmärgil 
konkreetset ja korrapärast koolitust.

2. Teadete käsitlemiseks määratud 
töötajatel on järgmised ülesanded:

2. Teadete käsitlemiseks määratud 
töötajatel on järgmised ülesanded:

a) huvitatud isikutele rikkumisest
teatamise menetluse kohta teabe andmine;

a) huvitatud isikutele rikkumisest 
teatamise menetluse kohta teabe andmine
ja nende teavitamine kaitsest, millele neil 
on õigus;

b) teadete vastuvõtmine ja nende b) teadete vastuvõtmine ja nende 
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suhtes järelmeetmete võtmine; suhtes järelmeetmete võtmine;

c) rikkumisest teatava isikuga 
ühenduse hoidmine uurimise käigust ja 
tulemustest teavitamise eesmärgil.

c) rikkumisest teatava isikuga või 
vahendajaga ühenduse hoidmine nende
uurimise käigust ja tulemustest teavitamise 
eesmärgil.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 9

Asutusevälise teatamise suhtes 
kohaldatavad menetlused

Asutusevälise teatamise suhtes 
kohaldatavad menetlused

1. Asutusevälise teatamise suhtes 
kohaldatavate menetlustega on ette nähtud 
järgmine:

1. Asutusevälise teatamise suhtes 
kohaldatavate menetlustega on ette nähtud 
järgmine:

a) viis, kuidas pädev asutus võib 
nõuda rikkumisest teatajalt edastatud teabe 
selgitamist või rikkumisest teatajale 
kättesaadava lisateabe esitamist;

a) viis, kuidas pädev asutus võib 
nõuda rikkumisest teatajalt või vahendajalt 
edastatud teabe selgitamist või rikkumisest 
teatajale kättesaadava lisateabe esitamist;

a a) viis, kuidas rikkumisest teatav isik 
võib paluda esitatud teabe selgitamist või 
täiendava teabe andmist;

b) mõistlik ajavahemik, mis ei ole 
pikem kui kolm kuud või nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kuus kuud, 
rikkumisest teatavale isikule teate suhtes 
võetavate järelmeetmete kohta tagasiside
andmiseks ning sellise tagasiside tüüp ja 
sisu;

b) mõistlik ajavahemik, mis ei ole 
pikem kui kaks kuud või nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel neli kuud, 
rikkumisest teatavale isikule teate hetke-
või edasise staatuse kohta ajakohase teabe
andmiseks ning sellise tagasiside vormi ja 
sisu kirjeldus;

c) teadete suhtes kohaldatavad 
konfidentsiaalsusnõuded, mis sisaldavad 
nende asjaolude üksikasjalikku kirjeldust, 
mille korral võib rikkumisest teatava isiku 
konfidentsiaalseid andmeid avalikustada.

c) teadete suhtes kohaldatavad 
konfidentsiaalsusmeetmed, mis sisaldavad 
nende asjaolude üksikasjalikku kirjeldust, 
mille korral võib rikkumisest teatava isiku 
konfidentsiaalseid andmeid avalikustada. 
Kui avalikustada tuleb isiku identiteeti 
puudutavat teavet, tuleks rikkumisest 
teatavatele isikutele ja vahendajatele 
piisavalt vara ette teatada ning neile võib 
olla vaja anda lisakaitset.

2. Lõike 1 punktis c osutatud 2. Lõike 1 punktis c osutatud 
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üksikasjalik kirjeldus sisaldab ka 
erandolukordi, mil isikuandmete 
konfidentsiaalsust ei pruugita tagada, 
sealhulgas olukorrad, mil andmete 
avalikustamine on vajalik ja 
proportsionaalne kohustus, mis on 
kehtestatud liidu või siseriiklike 
õigusaktide alusel uurimise või hilisema 
kohtumenetluse otstarbel või selleks, et 
kaitsta teiste vabadusi, sealhulgas 
asjaomase isiku kaitseõigust, mille puhul 
kohaldatakse igal juhul sellistes 
õigusaktides sätestatud asjakohaseid 
kaitsemeetmeid.

üksikasjalik kirjeldus sisaldab ka 
erandolukordi, mil isikuandmete 
konfidentsiaalsust ei pruugita tagada, 
sealhulgas olukorrad, mil andmete 
avalikustamine on vajalik ja 
proportsionaalne kohustus, mis on 
kehtestatud liidu või siseriiklike 
õigusaktide alusel uurimise või hilisema 
kohtumenetluse otstarbel või selleks, et 
kaitsta teiste vabadusi, sealhulgas 
asjaomase isiku kaitseõigust, mille puhul 
kohaldatakse igal juhul sellistes 
õigusaktides sätestatud asjakohaseid 
kaitsemeetmeid.

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
üksikasjalik kirjeldus peab olema selges ja 
lihtsalt arusaadavas keeles ning see peab 
olema rikkumisest teatavatele isikutele 
hõlpsalt kättesaadav.

3. Lõike 1 punktis c osutatud 
üksikasjalik kirjeldus peab olema selges ja 
lihtsalt arusaadavas keeles ning see peab 
olema rikkumisest teatavatele isikutele või 
vahendajatele hõlpsalt kättesaadav.

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) kehtiv raamistik, mille alusel 
rikkumisest teatavatel isikutel või 
vahendajatel on õigus saada käesoleva 
direktiivi kohast kaitset;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) telefoninumbrid koos märkega selle 
kohta, kas nende telefoniliinide kasutamise 
korral kõne salvestatakse või mitte;

i) telefoninumbrid koos märkega selle 
kohta, kas nende telefoniliinide kasutamise 
korral kõne salvestatakse või mitte, ning 
anonüümsuse seaded;
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused saadavad 
rikkumisest teatava isiku märgitud posti-
või e-posti aadressile viivitamata kinnituse 
kirjaliku teate saamise kohta, välja arvatud 
juhul, kui rikkumisest teatav isik on 
sõnaselgelt nõudnud vastupidist või kui 
pädeval asutusel on põhjust arvata, et 
kirjaliku teate saamise kinnitamine seaks 
ohtu rikkumisest teatava isiku identiteedi 
kaitse.

2. Pädevad asutused saadavad 
rikkumisest teatava isiku või vahendajate 
märgitud posti- või e-posti aadressile 
viivitamata kinnituse kirjaliku teate 
saamise kohta, välja arvatud juhul, kui nad
on sõnaselgelt nõudnud vastupidist või kui 
pädeval asutusel on põhjust arvata, et 
kirjaliku teate saamise kinnitamine seaks 
ohtu rikkumisest teatava isiku või 
vahendajate identiteedi kaitse.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rikkumisest teatamiseks kasutatakse 
rikkumisest teatava isiku nõusolekul 
telefoniliini, millel tehtavad kõned 
salvestatakse, on pädeval asutusel õigus 
säilitada suuline teade ühel järgmistest 
viisidest:

Kui rikkumisest teatamiseks kasutatakse 
rikkumisest teatava isiku või vahendaja 
nõusolekul telefoniliini, millel tehtavad 
kõned salvestatakse, on pädeval asutusel 
õigus säilitada suuline teade ühel 
järgmistest viisidest:

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus pakub rikkumisest teatavale 
isikule võimalust telefonivestluse 
ümberkirjutust kontrollida ja parandada 
ning ümberkirjutusele alla kirjutades 
sellega nõustuda.

Pädev asutus pakub rikkumisest teatavale 
isikule või vahendajale võimalust 
telefonivestluse ümberkirjutust kontrollida 
ja parandada ning ümberkirjutusele alla 
kirjutades sellega nõustuda.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui rikkumisest teatamiseks 
kasutatakse telefoniliini, millel tehtavaid 
kõnesid ei salvestata, on pädeval asutusel 
õigus säilitada suuline teade vestluse täpse 
protokollina, mille koostavad pädeva 
asutuse poolt teadete käsitlemiseks 
määratud töötajad. Pädev asutus pakub 
rikkumisest teatavale isikule võimalust 
kõne protokolli kontrollida ja parandada 
ning protokollile alla kirjutades sellega 
nõustuda.

4. Kui rikkumisest teatamiseks 
kasutatakse telefoniliini, millel tehtavaid 
kõnesid ei salvestata, on pädeval asutusel 
õigus säilitada suuline teade vestluse täpse 
protokollina, mille koostavad pädeva 
asutuse poolt teadete käsitlemiseks 
määratud töötajad. Pädev asutus pakub 
rikkumisest teatavale isikule või 
vahendajale võimalust kõne protokolli 
kontrollida ja parandada ning protokollile 
alla kirjutades sellega nõustuda.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui isik palub kohtumist pädeva asutuse 
poolt teadete käsitlemiseks määratud 
töötajatega, et teatada rikkumisest 
kooskõlas artikli 7 lõike 2 punktiga c, 
kannavad pädevad asutused rikkumisest 
teatava isiku nõusolekul hoolt selle eest, et 
kohtumise kohta koostatakse täielik ja 
täpne protokoll, mida säilitatakse püsival ja 
kättesaadaval kujul. Pädeval asutusel on 
õigus säilitada kohtumise protokoll ühel 
järgmistest viisidest:

Kui isik palub kohtumist pädeva asutuse 
poolt teadete käsitlemiseks määratud 
töötajatega, et teatada rikkumisest 
kooskõlas artikli 7 lõike 2 punktiga c, 
kannavad pädevad asutused rikkumisest 
teatava isiku või vahendaja nõusolekul 
hoolt selle eest, et kohtumise kohta 
koostatakse täielik ja täpne protokoll, mida 
säilitatakse püsival ja kättesaadaval kujul. 
Pädeval asutusel on õigus säilitada 
kohtumise protokoll ühel järgmistest 
viisidest:

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus pakub rikkumisest teatavale Pädev asutus pakub rikkumisest teatavale 
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isikule võimalust kohtumise protokolli 
kontrollida ja parandada ning protokollile 
alla kirjutades sellega nõustuda.

isikule või vahendajatele võimalust 
kohtumise protokolli kontrollida ja 
parandada ning protokollile alla kirjutades 
sellega nõustuda.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 Artikkel 13

Rikkumisest teatavate isikute kaitse 
tingimused

Rikkumisest teatavate isikute ja 
vahendajate kaitse raamistik

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.

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

2. Isikul, kes teatab rikkumisest 
asutuseväliselt, on õigus saada käesoleva 
direktiivi kohast kaitset, kui on täidetud 
üks järgmistest tingimustest:

a) ta teatas rikkumisest kõigepealt 
asutusesiseselt, kuid sellele teatele 
reageerimiseks ei võetud asjakohaseid 
meetmeid artiklis 5 osutatud mõistliku 
ajavahemiku jooksul;

b) asutusesisesed teatamiskanalid ei 
olnud rikkumisest teatavale isikule 
kättesaadavad või ei olnud võimalik 
mõistlikult eeldada, et rikkumisest teatav 
isik oli selliste kanalite kättesaadavusest 
teadlik;

c) asutusesiseste teatamiskanalite 
kasutamine ei olnud rikkumisest teatava 
isiku puhul kohustuslik kooskõlas 
artikli 4 lõikega 2;

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

e) tal oli põhjendatud alus uskuda, et 
asutusesiseste teatamiskanalite 
kasutamine võib ohustada pädevate 
asutuste uurimismeetmete tõhusust;

f) tal oli liidu õiguse alusel õigus 
teatada otse väliste teatamiskanalite 
kaudu pädevale asutusele.

3. Isikul, kes teatab liidu asutustele, 
büroodele või ametitele käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluvast 
rikkumisest, on õigus saada käesoleva 
direktiivi kohast kaitset samadel 
tingimustel nagu isik, kes teatas 
rikkumisest asutuseväliselt kooskõlas 
lõikes 2 sätestatud tingimustega.

4. Isikul, kes avalikustab üldsusele 
teavet käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluva rikkumise 
kohta, on õigus saada käesoleva direktiivi 
kohast kaitset, kui:

a) ta teatas rikkumisest kõigepealt 
asutusesiseselt ja/või asutuseväliselt 
kooskõlas II ja III peatüki ja käesoleva 
artikli lõikega 2, kuid sellele teatele 
reageerimiseks ei võetud asjakohaseid 
meetmeid artikli 6 lõike 2 punktis b ja 
artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud 
mõistliku ajavahemiku jooksul; või

b) temalt ei olnud mõistlikult 
võimalik eeldada asutusesiseste ja/või 
asutuseväliste teatamiskanalite kasutamist 
avalikku huvi ähvardava vahetu või ilmse 
ohu, juhtumi konkreetsete asjaolude või 
pöördumatu kahju ohu tõttu.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 Artikkel 14
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Rikkumisest teatavate isikute suhtes 
survemeetmete rakendamise keeld

Rikkumisest teatavate isikute ja 
vahendajate suhtes survemeetmete 

rakendamise keeld

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et keelata mis tahes kujul otsesed või 
kaudsed survemeetmed rikkumisest 
teatavate isikute vastu, kes vastavad 
artiklis 13 sätestatud tingimustele, 
sealhulgas järgmised survemeetmed:

Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, 
et keelata kõik ähvardusena esitatavad, 
kavandatavad või ellu viidavad meetmed, 
mis võivad kahjustada käesoleva 
direktiiviga kaitstavate õiguste kasutamist. 
See hõlmab muu hulgas järgmisi 
survemeetmeid:

-a) ahistamine, füüsiline ja verbaalne 
vägivald, sealhulgas sundimine, 
hirmutamine või tõrjumine;

a) töölepingu peatamine, 
vallandamine, ametist vabastamine või 
samaväärsed meetmed;

a) töölepingu peatamine, 
vallandamine, ametist vabastamine või 
samaväärsed meetmed;

b) madalamale ametikohale 
taandamine või edutamise takistamine;

b) madalamale ametikohale 
taandamine või edutamise takistamine;

c) tööülesannete üleandmine, 
tööasukoha muutmine, palga vähendamine, 
tööaja muutmine;

c) tööülesannete üleandmine, 
tööasukoha muutmine, palga vähendamine, 
tööaja muutmine;

d) koolitusel osalemise takistamine; d) koolitusel osalemise takistamine;

e) negatiivne hinnang 
tulemuslikkusele või tööalane soovituskiri;

e) negatiivne hinnang 
tulemuslikkusele või tööalane soovituskiri;

f) distsiplinaarkaristuse, noomituse 
või muu karistuse, sealhulgas rahalise 
karistuse määramine või rakendamine;

f) distsiplinaarkaristuse, noomituse 
või muu karistuse, sealhulgas rahalise 
karistuse määramine või rakendamine;

g) sundimine, hirmutamine, 
ahistamine või tõrjumine töökohas;

h) diskrimineerimine, ebasoodsasse 
olukorda seadmine või ebaõiglane 
kohtlemine;

h) diskrimineerimine, ebasoodsasse 
olukorda seadmine või ebaõiglane 
kohtlemine;

i) ajutise töölepingu tähtajatuks 
töölepinguks muutmata jätmine;

i) praktika- või ajutise töölepingu 
tähtajatuks töölepinguks muutmata 
jätmine;

j) ajutise töölepingu uuendamata 
jätmine või ennetähtaegne lõpetamine;

j) ajutise töölepingu või vabatahtliku 
töö lepingu uuendamata jätmine või 
ennetähtaegne lõpetamine

k) kahju tekitamine, sealhulgas isiku 
maine kahjustamine, või rahalise kahju 
põhjustamine, sealhulgas ärivõimaluste ja 
sissetulekute kaotamine;

k) kahju tekitamine, sealhulgas isiku 
maine kahjustamine, või rahalise kahju 
põhjustamine, sealhulgas ärivõimaluste ja 
sissetulekute kaotamine;

l) musta nimekirja kandmine sektorit l) musta nimekirja kandmine sektorit 
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või kogu tööstusharu hõlmava 
mitteametliku või ametliku kokkuleppe 
alusel, mis tähendab seda, et isik ei leia 
tulevikus selles sektoris või tööstusharus 
töökohta;

või kogu tööstusharu hõlmava 
mitteametliku või ametliku kokkuleppe 
alusel, mis tähendab seda, et isik ei leia 
tulevikus selles sektoris või tööstusharus 
töökohta;

m) kaupade või teenuste lepingu 
ennetähtaegne lõpetamine või tühistamine;

m) kaupade või teenuste lepingu 
ennetähtaegne lõpetamine või tühistamine;

n) litsentsi või loa tühistamine. n) litsentsi või loa tühistamine.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 Artikkel 15

Meetmed rikkumisest teatavate isikute 
kaitsmiseks survemeetmete eest

Meetmed rikkumisest teatavate isikute ja 
vahendajate kaitsmiseks survemeetmete 

eest

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada rikkumisest 
teatavatele isikutele, kes vastavad
artiklis 13 sätestatud tingimustele, kaitse 
survemeetmete eest. Selliste meetmete 
hulka kuuluvad eelkõige lõigetes 2–8 
loetletud meetmed.

1. Liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada rikkumisest 
teatavatele isikutele ja vahendajatele 
kaitse survemeetmete eest artiklis 13 
sätestatud raamistiku kohaselt. Selliste 
meetmete hulka kuuluvad eelkõige 
lõigetes 2–8 loetletud meetmed.

2. Laiaulatuslik ja sõltumatu teave ja 
nõuanded survemeetmete eest kaitsmisega 
seotud menetluste ja õiguskaitsevahendite 
kohta on üldsusele hõlpsalt ja tasuta 
kättesaadavad.

2. Laiaulatuslik ja sõltumatu teave ja 
nõuanded survemeetmete eest kaitsmisega 
seotud menetluste ja õiguskaitsevahendite 
kohta on üldsusele hõlpsalt ja tasuta 
kättesaadavad.

3. Rikkumisest teatavatel isikutel on 
võimalik saada pädevatelt asutustelt 
tõhusat abi, kui nad suhtlevad mis tahes 
asjaomase asutusega, kes osaleb nende 
kaitsmisel survemeetmete eest, sealhulgas, 
kui see on siseriikliku õiguse kohaselt ette 
nähtud, kinnitus selle kohta, et neil on 
õigus saada käesoleva direktiivi kohast 
kaitset.

3. Rikkumisest teatavatel isikutel ja 
vahendajatel on võimalik saada pädevatelt 
asutustelt tõhusat abi, kui nad suhtlevad 
mis tahes asjaomase asutusega, kes osaleb 
nende kaitsmisel survemeetmete eest, 
sealhulgas, kui see on siseriikliku õiguse 
kohaselt ette nähtud, kinnitus selle kohta, 
et neil on õigus saada käesoleva direktiivi 
kohast kaitset.

4. Kui isikud teatavad rikkumisest 
asutuseväliselt pädevatele asutustele või 
avalikustavad selle üldsusele kooskõlas 
käesoleva direktiiviga, ei käsitata seda 

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

lepinguga või õigus- või haldusnormidega 
teabe avaldamisele kehtestatud piirangute 
rikkumisena ning nad ei kanna kõnealuse 
avalikustamisega seoses mingit vastutust.

5. Rikkumisest teatava isiku kantud 
kahju käsitlevas kohtumenetluses, eeldusel 
et tal on põhjendatud alus uskuda, et talle 
põhjustatud kahju oli kättemaks 
rikkumisest teatamise või avalikustamise 
eest, on survemeetmeid kasutanud isikul 
kohustus tõendada, et tekitatud kahju ei 
olnud rikkumisest teatamise tagajärg, vaid 
see põhines üksnes põhjendatud alustel.

5. Rikkumisest teatava isiku või 
vahendaja kantud kahju käsitlevas 
kohtumenetluses on survemeetmeid 
kasutanud isikul kohustus tõendada, et 
tekitatud kahju ei olnud rikkumisest 
teatamise või avalikustamise tagajärg, vaid 
see põhines üksnes nõuetekohaselt
põhjendatud alustel.

6. Rikkumisest teatavatel isikutel on 
vajaduse korral võimalik kasutada 
survemeetmetevastaseid kaitsemeetmeid, 
sealhulgas riikliku õigusraamistiku 
kohaseid ajutisi meetmeid, mida 
kohaldatakse kuni kohtumenetluses otsuse 
tegemiseni.

6. Rikkumisest teatavatel isikutel ja 
vahendajatel on vajaduse korral võimalik 
kasutada survemeetmetevastaseid 
kaitsemeetmeid, sealhulgas riikliku 
õigusraamistiku kohaseid ajutisi meetmeid, 
mida kohaldatakse kuni kohtumenetluses 
otsuse tegemiseni.

7. Lisaks sellele, et rikkumisest 
teatavate isikute suhtes ei kohaldata 
direktiivis (EL) 2016/943 sätestatud 
meetmeid, menetlusi ja 
õiguskaitsevahendeid, on neil 
kohtumenetlustes, sealhulgas laimu, 
autoriõiguse rikkumise, ärisaladuste 
rikkumise või erasektori, avaliku sektori 
või kollektiivse tööõiguse alusel taotletava 
hüvitisega seotud menetlustes õigus 
tugineda hagi rahuldamata jätmise 
taotlemisel sellele, et nad teatasid 
rikkumisest või avalikustasid selle 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

7. Lisaks sellele, et rikkumisest 
teatavate isikute suhtes ei kohaldata 
direktiivis (EL) 2016/943 sätestatud 
meetmeid, menetlusi ja 
õiguskaitsevahendeid, on neil 
kohtumenetlustes, sealhulgas laimu, 
autoriõiguse rikkumise, ärisaladuste 
rikkumise või erasektori, avaliku sektori 
või kollektiivse tööõiguse alusel taotletava
hüvitisega seotud menetlustes õigus 
tugineda hagi rahuldamata jätmise 
taotlemisel sellele, et nad teatasid 
rikkumisest või avalikustasid selle 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

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/EÜ1a 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/EÜ1a ning 
siseriikliku õigusega, võivad nad näha ette 
muid õiguslikke ja rahalisi tugimeetmeid, 
et anda rikkumisest teatavatele isikutele 
kohtumenetluse käigus abi. 

__________________ __________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 
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2008. aasta direktiiv 2008/52/EÜ 
vahendusmenetluse teatavate aspektide 
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades 
(ELT L 136, 24.5.2008, lk 3).

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

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomaste isikute identiteet ei 
ole üldsusele teada, tagavad pädevad 
asutused, et nende identiteet on kaitstud 
kuni uurimise lõpuni.

2. Kui asjaomaste isikute identiteet ei 
ole üldsusele teada, tagavad pädevad 
asutused, et nende identiteet on kaitstud 
kuni uurimise lõpuni, kuid igal juhul mitte 
kauem kui kohtumenetluse alustamiseni.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17

Karistused Karistused

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

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

a) takistavad või üritavad takistada 
rikkumisest teatamist;

a) takistavad või üritavad takistada 
rikkumisest teatamist;

b) võtavad survemeetmeid rikkumisest 
teatavate isikute suhtes;

b) võtavad survemeetmeid rikkumisest 
teatavate isikute või vahendajate suhtes;

c) algatavad rikkumisest teatavate 
isikute vastu pahatahtlikke menetlusi;

c) algatavad rikkumisest teatavate 
isikute või vahendajate vastu pahatahtlikke 
menetlusi;

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute identiteedi konfidentsiaalsuse 
hoidmise kohustust.

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute ja vahendajate identiteedi 
konfidentsiaalsuse hoidmise kohustust.

2. Liikmesriigid näevad ette tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
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mida kohaldatakse isikute suhtes, kes 
esitavad või avalikustavad paha- või 
kuritahtlikke teateid, sealhulgas meetmed 
nendele isikutele hüvitise maksmiseks, kes 
on kandnud paha- või kuritahtliku 
rikkumisest teatamise või avalikustamise 
tõttu kahju.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) rikkumisest teatavate isikute 
suhtes võetud survemeetmete arv, mis on 
kindlaks tehtud;

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Nimetatud aruanded 
avalikustatakse ja tehakse hõlpsalt 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis A – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riigikaitse valdkonna asjade 
hankelepingud, vee-, energeetika- ja 
transpordisektori ning postiteenuste sektori 
asjade ja teenuste hankelepingud ning 
muud liidu õigusaktidega reguleeritud 
lepingud ja teenused:

1. Riigikaitse valdkonna asjade 
hankelepingud, vee-, energeetika- ja 
transpordisektori ning postiteenuste sektori 
asjade ja teenuste hankelepingud ning 
muud lepingud ja teenused, mis on
reguleeritud liidu õigusaktidega, 
sealhulgas:
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis A – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Läbivaatamise kord vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

2. Läbivaatamise kord eelkõige 
vastavalt järgmistele õigusaktidele:

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis B – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeskirjad, millega kehtestatakse õigus- ja 
järelevalveraamistik ning tarbijate ja 
investorite kaitse liidu finantsteenuste ja 
kapitaliturgudel, panganduse, krediidi, 
kindlustuse ja edasikindlustuse, tööandja-
ja personaalsete pensionide, väärtpaberite, 
investeerimisfondide, makse- ja 
investeerimisnõustamise ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. 
aasta direktiivi 2013/36/EL (mis käsitleb 
krediidiasutuste tegevuse alustamise 
tingimusi ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 
27.6.2013, lk 338)) I lisas loetletud 
teenuste valdkonnas:

Eeskirjad, millega kehtestatakse õigus- ja 
järelevalveraamistik ning tarbijate ja 
investorite kaitse liidu finantsteenuste ja 
kapitaliturgudel, panganduse, krediidi, 
kindlustuse ja edasikindlustuse, tööandja-
ja personaalsete pensionide, väärtpaberite, 
investeerimisfondide, makse- ja 
investeerimisnõustamise ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. 
aasta direktiivi 2013/36/EL (mis käsitleb 
krediidiasutuste tegevuse alustamise 
tingimusi ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute usaldatavusnõuete 
täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 
27.6.2013, lk 338)) I lisas loetletud 
teenuste valdkonnas, eelkõige vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis C – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu turule lastud toodete üldised 
ohutusnõuded, mis on määratletud ja 

1. Liidu turule lastud toodete üldised 
ohutusnõuded, mis on määratletud ja 
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reguleeritud järgmiste õigusaktidega: reguleeritud näiteks järgmiste 
õigusaktidega:

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis C – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järgmiste õigusaktide kohaste 
tundlike ja ohtlike ainete turustamine ja 
kasutamine:

2. Tundlike ja ohtlike toodete
turustamine ja kasutamine, mis on 
reguleeritud näiteks järgmiste 
õigusaktidega:

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis D – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Raudteesektori ohutusnõuded, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiviga 
(EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta (ELT 
L 138, 26.5.2016, lk 102).

1. Raudteesektori ohutusnõuded, mis 
on kehtestatud eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta 
direktiiviga (EL) 2016/798 raudteeohutuse 
kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 102).

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis D – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennundussektori ohutusnõuded, 
mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 996/2010 
tsiviillennunduses toimuvate 
lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja 
ennetamise kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ 
(ELT L 295, 12/11/2010, lk 35).

2. Lennundussektori ohutusnõuded, 
mis on kehtestatud eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. 
aasta määrusega (EL) nr 996/2010 
tsiviillennunduses toimuvate 
lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja 
ennetamise kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ 
(ELT L 295, 12.11.2010, lk 35).
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis D – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Autoveosektori ohutusnõuded, mis 
on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:

3. Autoveosektori ohutusnõuded, mis 
on kehtestatud näiteks järgmiste 
õigusaktidega:

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis D – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Meretranspordisektori 
ohutusnõuded, mis on kehtestatud 
järgmiste õigusaktidega:

4. Meretranspordisektori 
ohutusnõuded, mis on kehtestatud eelkõige 
järgmiste õigusaktidega:

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis E – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Keskkonnavastased kuriteod 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiivile 
2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta 
kriminaalõiguse kaudu (ELT L 328, 
6.12.2008, lk 28), samuti mis tahes 
ebaseaduslik tegevus, mis rikub direktiivi 
2008/99/EÜ lisades loetletud õigusakte;

(i) Keskkonnavastased kuriteod 
näiteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 19. novembri 2008. aasta 
direktiivile 2008/99/EÜ keskkonna 
kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu 
(ELT L 328, 6.12.2008, lk 28), samuti mis 
tahes ebaseaduslik tegevus, mis rikub 
direktiivi 2008/99/EÜ lisades loetletud 
õigusakte;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis F – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek



AD\1166773ET.docx 53/58 PE623.815v03-00

ET

Tuumaohutust käsitlevad normid vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

Tuumaohutust käsitlevad normid näiteks 
vastavalt järgmistele õigusaktidele:

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis G – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu toidu- ja õiguse õigusnormid 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1).

1. Liidu toidu- ja söödaalased
õigusnormid eelkõige vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. 
aasta määrusele (EÜ) nr 178/2002, millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse 
toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 
31, 1.2.2002, lk 1).

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis G – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loomatervishoid vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. 
aasta määrusele (EL) 2016/429 
loomataudide kohta, millega muudetakse 
teatavaid loomatervise valdkonna 
õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks 
(loomatervise määrus) (ELT L 84, 
31.3.2016, lk 1).

2. Loomatervishoid eelkõige vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 
2016. aasta määrusele (EL) 2016/429 
loomataudide kohta, millega muudetakse 
teatavaid loomatervise valdkonna 
õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks 
(loomatervise määrus) (ELT L 84, 
31.3.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis G – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Loomade heaolu kaitse vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

4. Loomade heaolu kaitse näiteks 
vastavalt järgmistele õigusaktidele:
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis H – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Õigusaktid, millega on kehtestatud 
ranged inimelundite ja inimpäritoluga 
ainete kvaliteedi- ja ohutusnõuded:

1. Õigusaktid, millega on kehtestatud 
ranged inimelundite ja inimpäritoluga 
ainete kvaliteedi- ja ohutusnõuded, näiteks:

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis H – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õigusaktid, millega on kehtestatud 
ranged kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
ravimitele ja meditsiiniseadmetele: 

2. Õigusaktid, millega on kehtestatud 
ranged kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
ravimitele ja meditsiiniseadmetele, 
näiteks:

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis H – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tõsised piiriülesed terviseohud 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2013. aasta otsusele nr 
1082/2013/EL tõsiste piiriüleste 
terviseohtude kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).

3. Tõsised piiriülesed terviseohud 
eelkõige vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta otsusele 
nr 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste 
terviseohtude kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
2119/98/EÜ (ELT L 293, 5.11.2013, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis H – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Patsientide õigused vastavalt 4. Patsientide õigused eelkõige 
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 
2011. aasta direktiivile 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 
4.4.2011, lk 45).

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2011. aasta direktiivile 
2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise 
kohta piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 
4.4.2011, lk 45).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – alajaotis H – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tubaka- ja seonduvate toodete 
tootmine, esitlemine ja müük vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta direktiivile 2014/40/EL tubaka-
ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist 
ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus-
ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1).

5. Tubaka- ja seonduvate toodete 
tootmine, esitlemine ja müük eelkõige 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
3. aprilli 2014. aasta direktiivile 
2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete 
tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – I alajaotis – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijate õigused ja tarbijakaitse vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

Tarbijate õigused ja tarbijakaitse näiteks 
vastavalt järgmistele õigusaktidele:

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II osa – alajaotis C a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a. Liidu finantshuvide kaitse:

(i) Euroopa parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 1023/2013, millega 
muudetakse Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirju ja Euroopa Liidu 
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