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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 16, 33, 43, 50, 
artikli 53 lõiget 1, artikleid 62, 91, 100, 
103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 ja 
artikli 325 lõiget 4, ning Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, 
eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 16, 33, 43, 50, 
artikli 53 lõiget 1, artikleid 62, 91, 100, 
103, 109, 114, 153, 154, 168, 169, 192, 
207 ja artikli 325 lõiget 4, ning Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, 
eriti selle artiklit 31,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
algatusraportit õiguspäraste meetmete 
kohta üldsuse huvides äriühingute ja
avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset 
teavet avaldavate rikkumisest teatajate 
kaitseks,

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa inimõiguste 
konventsiooni, eriti selle artiklit 10,
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eriti selle artiklit 11,

Muudatusettepanek 5

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. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
luua rikkumisest teatajate jaoks 
usaldusväärne keskkond, mis võimaldab 
neil tuvastatud õigusrikkumistest ja 
avalikku huvi kahjustavatest rikkumistest 
või nende kahtlustest teatada. 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.

Muudatusettepanek 6

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 

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

tähenduses. Kui nendes valdkondades on 
tuvastatud täitmise tagamise puudusi ja 
rikkumisest teatajad on rikkumise 
avalikustamiseks eelisseisundis, tuleb 
täitmise tagamist parandada rikkumisest 
teatajatele survemeetmete eest tõhusa 
kaitse tagamisega ning samuti tuleb 
hoolitseda selle eest, et olemas on tõhusad 
teatamiskanalid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Rikkumisest teatavad isikud 
tegutsevad üldsuse huvides ning seavad 
end seejuures sageli ise ohtu. Seepärast 
tuleks neid teabe avalikustamisel (sh 
meedia kaudu) kaitsta, sest kui kaitse ei 
ole piisav, ei pruugi nad rikkumistest 
teatada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Avalikustamise hõlbustamiseks ja 
aruandluskultuuri loomiseks tuleks 
tagada, et avalikustamistingimused on 
kooskõlas Euroopa Nõukogu 
soovitusega CM/Rec(2014)7, milles 
käsitletakse rikkumisest teatajate kaitset. 
Meediat ei tohiks mingil viisil takistada 
rikkumisi avalikustamast ja seeläbi oma 
demokraatlikku rolli täitmast. 
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liidu õigust on kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artiklitega 153 ja 154 
vaja tulemuslikult jõustada ka siis, kui 
küsimus on töötajate kaitses, tööhõive- ja 
töötingimustes, töötajate sotsiaalsetes, 
individuaalsetes ja kollektiivsetes õigustes 
ja nende esindajate õigustes.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
töötajatele liidu tööõiguse rikkumisest 
teatamisel antavat kaitset. Eelkõige 
tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas on 
raamdirektiivi 89/391/EMÜ artiklis 11 juba 
sätestatud, et liikmesriigid peavad tagama, 
et töötajad või töötajate esindajad ei satu 
ebasoodsasse olukorda seetõttu, et nad 
esitavad tööandjale nõude või ettepaneku 
võtta asjakohaseid meetmeid töötajaid 
ähvardavate ohtude vähendamiseks ja/või 
ohuallikate kõrvaldamiseks. Töötajatel ja 
nende esindajatel on õigus esitada kaebus 
riiklikule pädevale asutusele, kui nad 
leiavad, et tööandja võetavad meetmed ja 
kasutatavad vahendid ei ole töötervishoiu 
ja -ohutuse kindlustamiseks piisavad.

(20) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
töötajatele liidu tööõiguse rikkumisest 
teatamisel antavat kaitset. Eelkõige 
tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas on 
raamdirektiivi 89/391/EMÜ artiklis 11 juba 
sätestatud, et liikmesriigid peavad tagama, 
et töötajad või töötajate esindajad ei satu 
ebasoodsasse olukorda seetõttu, et nad 
esitavad tööandjale nõude või ettepaneku 
võtta asjakohaseid meetmeid töötajaid 
ähvardavate ohtude vähendamiseks ja/või 
ohuallikate kõrvaldamiseks, kuid selles ei 
nähta ette õigust rikkumistest teada anda.

Selgitus

Viide direktiivi 89/391/EMÜ artiklile 11 on eksitav. Artiklis 11 rõhutatakse, et töötajatel on 
õigus teha oma tööandjale töötervishoiu ja tööohutuse parandamise ettepanekuid, ilma et see 
neid ebasoodsasse olukorda seaks. Direktiiviga ei nähta ette õigust teatada rikkumistest 
ametiasutustele või isegi avalikkusele.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu õiguse täitmise tõhusaks 
tagamiseks on nõutav, et kaitse tagatakse 
võimalikult suurele hulgale selliste isikute 
kategooriatele, kellel on olenemata sellest, 
kas nad on ELi kodanikud või kolmanda 
riigi kodanikud, oma tööalase tegevuse 
(olenemata tegevuse laadist ning sellest, 
kas neid tasustatakse või mitte) tõttu 
eelisjuurdepääs teabele rikkumise kohta, 
millest teatamine oleks avalikkuse huvides, 
ning kelle suhtes võidakse sellest teatamise 
korral rakendada survemeetmeid. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et vajadus 
kaitse järele määratakse kindlaks kõikide 
oluliste asjaolude alusel ja mitte üksnes 
suhte olemuse alusel, et hõlmata kõiki 
isikuid, kes on laiemas tähenduses seotud
organisatsiooniga, kus rikkumine toimus.

(25) Liidu õiguse täitmise tõhusaks 
tagamiseks on nõutav, et kaitse tagatakse 
võimalikult suurele hulgale selliste isikute 
kategooriatele, kellel on olenemata sellest, 
kas nad on ELi kodanikud või kolmanda 
riigi kodanikud, oma tööalase tegevuse 
(olenemata tegevuse laadist ning sellest, 
kas neid tasustatakse või mitte) tõttu 
eelisjuurdepääs teabele rikkumise kohta, 
millest teatamine oleks avalikkuse huvides, 
ning kelle suhtes võidakse sellest teatamise 
korral rakendada survemeetmeid. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et vajadus 
kaitse järele määratakse kindlaks kõikide 
oluliste asjaolude alusel ja mitte üksnes 
suhte olemuse alusel, et hõlmata kõik 
isikud, kes on rikkumisest teatamisega
seotud.

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 

(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 või tegid 
teataval ajavahemikul teisele isikule selle 
juhtimise all teatavaid töid, mille eest nad 
saavad või said tasu. Euroopa Liidu Kohtu 
praktika kohaselt tuleks mõistet „töötaja“ 
tõlgendada laialt, hõlmates näiteks ka 
ametnikud. Seega tuleks kaitse tagada ka 
töötajatele, kes on mittestandardses 
töösuhtes, sealhulgas osalise tööajaga 
töötajatele ja tähtajalise lepinguga 
töötajatele, ning isikutele, kellel on 
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vastaseid kaitsemeetmeid sageli keeruline 
kohaldada.

tööleping või töösuhe renditööjõu 
agentuuri, töövõtja või alltöövõtjaga või 
kelle töösuhe seisneb ainult suuniste 
saamises, 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 
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 

(27) Kaitset tuleks laiendada ka 
inimestele, kes lihtsustavad rikkumistest 
teatamist, vahendajatele ja uurivatele 
ajakirjanikele, kes paljastavad võimalikke 
või toimunud rikkumisi, samuti muudele 
selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute 
kategooriatele, kes ei ole küll töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 
kuid kellel võib olla oluline roll 
seaduserikkumiste paljastamisel ning kes 
võivad tööalase 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, 
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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.

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 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Kaitset tuleb pakkuda nii liidus 
asuvates institutsioonides töötavatele 
isikutele kui ka väljaspool liidu 
territooriumi asuvates Euroopa üksustes 
töötavatele isikutele. Seda tuleb 
kohaldada nii ametnikele kui ka teistele 
liidu institutsioonide, ametite ja asutuste 
töötajatele ja praktikantidele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33
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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 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. Kuna teabe 
avalikustamine, sealhulgas meedia kaudu, 
on väljendusvabaduse ja teabe saamise 
õiguse seisukohast tähtis, tuleks seda 
soodustada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Kõrgema tasandi 
korruptsioonijuhtumite korral on vaja 
lisakaitsemeetmeid tagamaks, et isikud, 
keda teave süüstab, ei takistaks 
rikkumisest teatavatel isikutel kaitset 
saada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 b) Rikkumisest teatavatel isikutel, 
kellel on teavet kõrgema tasandi 
korruptsiooni kohta, peaks olema 
võimalus pöörduda muudest 
valitsusasutustest sõltumatu õigusasutuse 
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poole, kellel on volitused tagada 
rikkumisest teatajatele tõhus kaitse ja 
käsitleda nende paljastatavaid rikkumisi.

Muudatusettepanek 18

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) Tingimusel, et rikkumisest teatava 
isiku identiteedi anonüümsus või 
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 anonüümsust või
konfidentsiaalsust, nagu isiklik teatamine 
ja kaebuste kasti(de) teel teatamine.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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, 
anonüümsusvõimaluse, andmekaitse ja 
saladuse hoidmise kohustuse järgimisega. 
Need võivad olla asutusevälised 
rikkumisest teatamise platvormi pakkujad, 
asutusevälised nõustajad või audiitorid või 
ametiühingu esindajad.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Asutusesisese teatamise menetlused 
peaksid erasektori juriidilistel isikutel 
võimaldama võtta üksuse ja selle 
tütarettevõtjate või sidusettevõtjate (grupi) 
töötajatelt, kuid võimaluste piires ka grupi 
esindajatelt ja tarnijatelt ning mis tahes 
isikutelt, kes saavad teavet üksuse ja 
grupiga seotud tööalase tegevuse kaudu, 
teateid vastu ja neid täielikus 
konfidentsiaalsuses uurida.

(44) Asutusesisese teatamise menetlused 
peaksid erasektori juriidilistel isikutel 
võimaldama võtta üksuse ja selle 
tütarettevõtjate või sidusettevõtjate (grupi) 
töötajatelt, kuid võimaluste piires ka grupi 
esindajatelt ja tarnijatelt ning mis tahes 
isikutelt, kes saavad teavet üksuse ja 
grupiga seotud tööalase tegevuse kaudu, 
teateid vastu ja neid täielikus 
konfidentsiaalsuses ja asjakohasel juhul 
ka anonüümsust säilitades uurida.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(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 kaks
kuud. Kui asjakohaseid järelmeetmeid veel 
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kavandatakse, tuleks rikkumisest teatavale 
isikule anda teavet selle ja mis tahes muu 
tagasiside kohta, mida ta võiks oodata.

kavandatakse, tuleks rikkumisest teatavale 
isikule anda teavet selle ja mis tahes muu 
tagasiside kohta, mida ta võiks oodata.

Muudatusettepanek 22

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 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.

(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. Nimetatud 
üksused peaksid samuti esitama teabe 
rikkumisest teatajatele tagatud õiguste ja 
eelkõige neile käesoleva direktiiviga 
tagatud avalikustamisõiguse kohta ning 
tutvustama ka võimalust pöörduda sellega 
seoses rikkumisest teatajate kaitsega 
seotud kodanikuühiskonna 
organisatsioonide poole, eelkõige 
rikkumisest teatajatele strateegilist ja 
juriidilist nõu pakkuvate 
organisatsioonide poole. 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 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.



PE623.789v02-00 14/40 AD\1163782ET.docx

ET

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Avalikustatud teabe vastuvõtjad 
peaksid olema töökohas muu hulgas 
järgmised: a) otsesed ülemused, 
ülemused, organisatsiooni esindajad; b) 
personalitöötajad, eetikaametnikud, 
töönõustajad või muud tööalaste 
konfliktide, sealhulgas huvide konfliktide 
vahendamise eest vastutavad organid; c) 
organisatsioonisisesed 
finantsjärelevalveorganid; d) 
organisatsiooni distsiplinaarorganid.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Rikkumisest teatavat isikut tuleb 
alati uurimise käiguga kursis hoida ning 
ta peaks pääsema vähemalt ühe korra 
juurde aruande kavandile, et selle kohta 
märkusi esitada, kuigi tal ei ole selleks 
kohustust. Tema märkused tuleb 
aruandesse lisada ja neid tuleb uurimise 
jälgimise käigus arvesse võtta. 
Rikkumisest teatavat isikut tuleb uurimise 
tulemustest teavitada ning tal peab olema 
võimalus uurimise lõpparuanne läbi 
vaadata ja selle kohta märkusi teha. Need 
märkused tuleb lõpparuandesse lisada.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50
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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 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 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.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) ELi institutsioonid peaksid looma 
pädeva asutuse, kes võtab teated vastu ja 
käsitleb neid. Liit peaks tagama, et pädev 
asutus loob rikkumisest teatava isiku 
antud teabe vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks sõltumatud ja eraldiseisvad 
asutusevälised teatamiskanalid, mis on 
turvalised ja tagavad konfidentsiaalsuse; 
annab rikkumisest teatavale isikule 
tagasisidet teate suhtes võetavate 
järelmeetmete kohta mõistliku aja jooksul, 
mis ei ületa kolme kuud (nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kuni kuus kuud), 
ning edastab teates sisalduva teabe 
vajaduse korral edasiseks uurimiseks liidu 
pädevatele asutustele, büroodele või 
ametitele, kui see on siseriikliku või liidu 
õiguse kohaselt ette nähtud. Liit peaks ka 
tagama, et pädevad asutused rakendavad 
teadete suhtes järelmeetmeid võttes 
vajalikke meetmeid ning uurivad 
asjakohasel määral teadete sisu. Pädevad 
asutused peaksid rikkumisest teatavat 
isikut uurimise lõpptulemusest teavitama. 
Liit peaks tagama, et mis tahes asutus, kes 
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on teate vastu võtnud, kuid kellel puudub 
pädevus teatatud rikkumise käsitlemiseks, 
edastab selle pädevale asutusele ning et 
rikkumisest teatavat isikut teavitatakse 
sellest.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Ka isikutel, kes avalikustavad 
rikkumise otse, peaks olema õigus saada 
kaitset juhtudel, kui rikkumist ei 
käsitletud (näiteks seda ei hinnatud või 
uuritud nõuetekohaselt või ei võetud 
parandusmeetmeid), kuigi sellest teatati 
asutusesiseselt ja/või asutuseväliselt, 
kasutades olemasolevaid kanaleid 
astmeliselt; või juhtudel, kui rikkumisest 
teatavatel isikutel on kaalukad põhjused 
uskuda, et on põhjendatud alus 
kahtlustada kokkumängu rikkumise 
toimepanija ja pädeva asutuse vahel, et 
tõendeid võidakse varjata või hävitada või 
et pädevate asutuste uurimismeetmete 
tõhusus võib olla ohus; või juhtudel, kui 
esineb vahetu ja ilmne oht avalikule 
huvile või pöördumatu kahju, muu hulgas 
füüsilise puutumatuse kahjustamise oht.

(64) Ka isikutel, kes avalikustavad 
rikkumise otse, peaks olema õigus saada 
käesoleva direktiivi kohast kaitset, 
sõltumata sellest, kas rikkumisest teatati 
asutusesiseselt ja/või asutuseväliselt.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Rikkumisest teatavaid isikuid tuleks 
kaitsta mis tahes kujul otseste või kaudsete 
survemeetmete eest, mida võtavad nende 
tööandja või klient või teenuste saaja ja 
viimase nimel töötavad või tegutsevad 
isikud, sealhulgas kaastöötajad ja juhid 
samas organisatsioonis või muudes 

(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 
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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.

organisatsioonides, millega rikkumisest 
teatav isik puutub kokku oma tööalase 
tegevuse kontekstis, kus asjaomane isik 
soovitab või lubab survemeetmete 
kasutamist. Kaitse tuleks tagada 
survemeetmete eest, mida võetakse 
rikkumisest teatava isiku enda, kuid ka 
juriidilise isiku suhtes, keda ta esindab, 
näiteks teenuste osutamisest keeldumine,
musta nimekirja kandmine või 
tegevusalane boikoteerimine. 
Survemeetmete eest tuleks kaitsta ka 
rikkumisest teatava isikuga lähedalt 
seotud füüsilisi või juriidilisi isikuid, 
olenemata tegevuse laadist ja sellest, kas 
neile makstakse või mitte. 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.

Muudatusettepanek 29

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 
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. 

(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 
teavet antakse kasutajasõbralikul viisil ja et 
see on üldsusele lihtsalt kättesaadav, ning 
samuti peaksid nad toetama teavet 
andvate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide tööd. 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 
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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.

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.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) Käesoleva direktiivi sisuline 
kohaldamisala põhineb selliste 
valdkondade kindlaksmääramisel, mille 
puhul rikkumisest teatajate kaitse 
kehtestamine näib praegu kättesaadavate 
tõendite alusel olevat põhjendatud ja 
vajalik. Kohaldamisala võib laiendada 
muudele valdkondadele või liidu 
õigusaktidele, kui see osutub hiljem 
ilmnevate tõendite või käesoleva direktiivi 
toimimise hindamise alusel vajalikuks, et 
tugevdada nende täitmise tagamist.

(82) Käesoleva direktiivi sisuline 
kohaldamisala põhineb kõigil liidu 
õigusaktidel.

Muudatusettepanek 31

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 ELi 
vahendite ja ELi makromajandusliku 
finantsabi võimaliku väärkasutamise 
avalikustamise kontekstis.
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Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liidu õiguse ja poliitika
rikkumisest teatavate isikute individuaalse 
kaitse täitmise tagamise parandamise 
eesmärgil nähakse käesoleva direktiiviga 
ette ühised miinimumstandardid selliste 
isikute kaitsmiseks, kes teatavad 
ebaseaduslikust tegevusest või liidu mis 
tahes õigusnormide kuritarvitamisest:

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) isikud, kes on või olid asjaomases 
töösuhtes või töötajad ELi toimimise 
lepingu artikli 45 tähenduses;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 praktikandid;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) rikkumisest teatava isiku 
perekonnaliikmed, eelkõige ahistamise 
korral;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) mis tahes isik, kes esitab rikkumise 
kohta uut teavet; 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ametnikud ja 
muud teenistujad ning muud ametnikud, 
kes annavad teavet artiklis 1 osutatud 
rikkumiste kohta, ilma et see piiraks 
nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, 
ESTÜ) nr 259/681a kehtestatud Euroopa 
Liidu ametnike personalieeskirjade 
artiklite 22a, 22b ja 22c kohaldamist.

____________

1a EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „rikkumine“ – tegelik või 
potentsiaalne ebaseaduslik tegevus või 
õigusnormide kuritarvitamine, mis on 
seotud liidu õigusaktidega ning artiklis 1 
ja lisas osutatud kohaldamisalasse 

(1) „rikkumine“ – tegelik või 
potentsiaalne ebaseaduslik tegevus, 
üleastumine või liidu õigusnormide 
kuritarvitamine;
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kuuluvate valdkondadega;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „kõrgema tasandi korruptsioon“ –
tegelik või potentsiaalne ebaseaduslik 
tegevus, üleastumine või liidu 
õigusnormide kuritarvitamine, mille 
panevad toime ministeeriumi või kõrgema 
tasandi asjaomased isikud või avaliku 
sektori asutuste juhid ja töötajad, kes
annavad aru otse sellistele asjaomastele 
isikutele;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 rikkumist 
käsitlevast teabest või avalikustab selle,
annab oma panuse rikkumist käsitleva 
teabe avaldamisele või avalikustamisele 
ning abistab või aitab sellele kaasa, ja 
isik, kes esindab rikkumisest teatavat 
isikut, kuigi ta ise ei ole tingimata 
rikkumise tunnistaja;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „tööalane kontekst“ – praegune või 
varasem tööalane tegevus avalikus või 
erasektoris, sõltumata selle laadist, mille 

(10) „tööalane kontekst“ – praegune või 
varasem tööalane tegevus, olenemata 
tööalasest staatusest või ärisuhtest,
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kaudu võivad isikud saada teavet rikkumise 
kohta ja millega seoses nende isikute 
suhtes võidakse kohaldada survemeetmeid, 
kui nad nendest teatavad;

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;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) „töötaja“ – füüsiline isik, kellel on 
tööleping või -suhe, mis on määratletud 
liikmesriigis kehtivate seaduste, 
kollektiivlepingute ja/või tavadega ning 
kooskõlas kriteeriumidega, mille alusel 
määratakse kindlaks töötaja staatus 
vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 
kohtupraktikale;

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
erasektori juriidilised isikud peavad 
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looma rikkumisest teatamiseks ja teadete 
suhtes järelmeetmete võtmiseks 
asutusesisesed kanalid ja menetlused, 
konsulteerides vajaduse korral eelnevalt 
sotsiaalpartneritega.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 
Vastavate kanalite ja menetluste loomist 
käsitlevate ettepanekute küsimuses 
konsulteeritakse töötajate ja nende 
esindajatega.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõnealused kanalid peavad 
tagama rikkumisest teatava isiku 
anonüümsuse ja tema isikuandmete 
kaitse.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Euroopa Liidu institutsioonid, 
asutused ja organid;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) rohkem kui 10 000 elanikuga
kohalikud omavalitsused;

c) kohalikud omavalitsused;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 ning vajaduse 
korral asjakohaste meetmete õigeaegne 
rakendamine; 

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, kusjuures teate kättesaamist 
tuleb kinnitada viie päeva jooksul; 

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
üksusega. 

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
üksusega. Rikkumisest teataval isikul on 
õigus võtta kohtumisele kaasa omal 
äranägemisel valitud esindaja. Töötaja 
esindaja on kohustatud tagama teadet ja 
menetlust puudutavat teabe 
konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad kaitse, kui 
teade edastatakse tööandjale, kes ei ole 
tema otsene tööandja, kui asjaga on 
seotud mitu organisatsiooni või tööandjat 
ning töötaja usub põhjendatult, et teave 
on seotud üksnes või peamiselt selle isiku 
või organisatsiooni tegevusega, või 
tegemist on küsimusega, mille eest see isik 
või organisatsioon on õiguslikult vastutav. 
Sellist avalikustamist käsitletakse 
asutusesisese teatamisena. 

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 ulatuslikku 
tagasisidet mõistliku ajavahemiku jooksul, 
mis ei ole pikem kui kaks kuud või 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel neli
kuud;
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) annavad rikkumisest teatavale 
isikule võimaluse, ilma et ta oleks selleks 
kohustatud, lugeda uurimise käigus üle ja 
vaadata läbi koostatud aruande projekt ja 
uurimise lõppedes lõpparuanne (enne 
selle avaldamist) ning esitada vajaduse 
korral selle kohta märkusi, ning tagavad, 
et tema märkusi võetakse arvesse;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tagavad rikkumisest teatava isiku 
anonüümsuse ja tema isikuandmete 
kaitse;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) tagavad rikkumisest teatavatele 
isikutele ja vahendajatele tasuta ja 
sõltumatu nõustamise ning õigusabi.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. ELi institutsioonid loovad 
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sõltumatu pädeva asutuse, kes võtab vastu 
ja käsitleb teateid ning võtab nende suhtes 
järelmeetmeid ning tagab rikkumistest 
teatajate konfidentsiaalsuse ja kaitse.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liit tagab, et pädev asutus:

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

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

Liit tagab, et pädev asutus rakendab 
teadete suhtes järelmeetmeid võttes 
vajalikke meetmeid ning uurib 
asjakohasel määral teadete sisu.

Pädevad asutused teavitavad rikkumisest 
teatavat isikut uurimise lõpptulemusest.

Liit tagab, et kui mõni tema asutus on 
teate vastu võtnud, kuid tal puudub 
pädevus teatatud rikkumise käsitlemiseks, 
edastab ta selle pädevale asutusele ning 
rikkumisest teatavat isikut teavitatakse 
sellest.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) need tagavad rikkumisest 
teatavatele isikutele ja vahendajatele 
tasuta ja sõltumatu nõustamise ning 
õigusabi.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) suuline teade, mis edastatakse 
telefoni teel ja mis salvestatakse;

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega.

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega. 
Rikkumisest teataval isikul on õigus võtta 
kohtumisele kaasa omal äranägemisel 
valitud esindaja. Töötaja esindaja on 
kohustatud tagama teadet ja menetlust 
puudutavat teabe konfidentsiaalsuse ja 
turvalisuse.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) rikkumisest teatavatele isikutele ja 
vahendajatele tagatud tasuta ja sõltumatu 
nõustamine ning õigusabi.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõnealused kanalid tagavad 
rikkumisest teataja anonüümsuse ja tema 
isikuandmete kaitse.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 edastatud teabe 
selgitamist või rikkumisest teatajale 
kättesaadava lisateabe esitamist, kaitstes 
seejuures tema anonüümsust;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 ja asjakohane ajavahemik, 
mis ei ole pikem kui kaks kuud või 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel neli
kuud, rikkumisest teatavale isikule teate 
suhtes võetavate järelmeetmete kohta 
tagasiside andmiseks ning sellise tagasiside 
tüüp ja sisu;
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) rikkumisest teatavale isikule 
antakse võimalus, ilma et ta oleks selleks 
kohustatud, lugeda uurimise käigus üle ja 
vaadata läbi aruande projekt ja uurimise 
lõppedes lõpparuanne (enne selle 
avaldamist) ning vajaduse korral esitada 
nende kohta märkusi, mida võetakse 
arvesse.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Kõrgema tasandi korruptsioonist 
teatamine

Rikkumisest teatavad isikud, kellel on 
teavet kõrgema tasandi korruptsiooni 
kohta, võivad sellest teatada otse 
liikmesriigi kohtusüsteemi kuuluvale 
isereguleerivale õigusasutusele. See 
õigusasutus on teistest valitsusasutustest 
täielikult sõltumatu ja tal on volitused 
anda rikkumisest teatavale isikule 
füüsilist ja õiguslikku kaitset ning võtta 
kõik vajalikud meetmed, mida on vaja 
rikkumiste põhjalikuks uurimiseks ja 
asjaomaste isikute kohtu ette toomiseks.

Muudatusettepanek 68

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

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

i) telefoninumbrid koos märkega selle 
kohta, et kõne salvestatakse;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kontaktteave kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kohta, kellelt saab 
tasuta õigusabi.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liidu õiguse rikkumisest teatajat 
kaitstakse sellest olenemata, millist 
kanalit ta rikkumisest teatamiseks 
kasutab. Kõige asjakohasema kanali 
valiku määravad iga juhtumi konkreetsed 
asjaolud.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Asutuseväline teavitamine on 
kõige asjakohasem, kui täidetud on üks 
järgmistest tingimustest:

Muudatusettepanek 72
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) asutusesiseste teatamiskanalite 
kasutamine ei oleks andnud samu 
tulemusi;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) tööülesannete üleandmine või 
piiramine, tööasukoha muutmine, palga ja 
hüvitiste vähendamine, tööaja muutmine 
või lühendamine ning tööaja korralduse
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muutmine;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) koolitusel osalemise takistamine; d) koolitusel ja kutseõppes osalemise 
takistamine;

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ajutise töölepingu tähtajatuks 
töölepinguks muutmata jätmine;

i) ajutise või mittestandardse 
töölepingu tähtajatuks töölepinguks 
muutmata jätmine;

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) kohustuslik psühhiaatri juurde või 
ravile saatmine; 

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n b) survemeetmete kasutamine, 
nendega ähvardamine või püüd neid 
kasutada;

Muudatusettepanek 80
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt n c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n c) pensionihüvitiste maksmise 
takistamine või tühistamine;

Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n d) hüvitiste või staatuse kaotus, 
tööülesannete tühistamine;

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n e) survestamiseks alustatud 
uurimised;

Muudatusettepanek 83

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n f) juhtide suutmatus teha 
survemeetmete ärahoidmiseks mõistlikke 
pingutusi;

Muudatusettepanek 84

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n g) vastukohtuasjade algatamine või 
vastusüüdistuste esitamine;
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Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n h) survemeetmete suhtes tahtliku 
hoolimatuse väljendamine juhi või 
järelevalveasutuse poolt, kelle 
pädevusalasse kaitstav isik kuulub;

Muudatusettepanek 86

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n i) kaitseõiguste eiramine, sealhulgas 
ülemäärased viivitused juhtumite 
menetlemisel töökohas;

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n j) kõik muud meetmed, mis võivad 
töötajaid direktiiviga tagatud õiguste 
teostamisel takistada;

Muudatusettepanek 88

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n k) rikkumisest teatava isiku ja 
käesoleva direktiiviga kaitstud muude 
isikute konfidentsiaalsuse ning 
anonüümsuse rikkumine.
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 menetluse tühistamise taotlemisel 
sellele, et nad teatasid rikkumisest või 
avalikustasid selle kooskõlas käesoleva 
direktiiviga.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Rikkumisest teatavatele isikutele 
peab olema kättesaadav psühholoogiline 
abi.

Selgitus

Lisatakse uue lõikena 9.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

Õiguste ja õiguskaitsevahendite 
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tühistamise keeld

Käesoleva direktiiviga ette nähtud õigusi 
ja õiguskaitsevahendeid ei tohi ühegi 
kokkuleppe, poliitika, vormi või mingite 
töötingimustega, sealhulgas mis tahes 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
lepinguga tühistada ega piirata. Iga katse 
neid õigusi ja õiguskaitsevahendeid 
tühistada või piirata on kehtetu ja 
õigustühine ning selle eest võidakse 
kohaldada karistusi või sanktsioone.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada sätteid, mis on rikkumisest 
teatavate isikute õiguste seisukohast 
soodsamad kui käesoleva direktiivi sätted, 
ilma et need piiraksid artikli 16 ja artikli 17 
lõike 2 kohaldamist.

Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada sätteid, mis on rikkumisest 
teatavate isikute õiguste seisukohast 
soodsamad kui käesoleva direktiivi sätted, 
ning luua teavitamise süsteeme ka 
siseriiklike sätetega, ilma et need piiraksid 
artikli 16 ja artikli 17 lõike 2 kohaldamist.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a

Kaitsetaseme säilitamine

1. Käesoleva direktiivi rakendamine 
ei õigusta mingil juhul muudest kui 
artiklis 1 nimetatud rikkumistest 
teatamise korral tagatud üldise 
kaitsetaseme vähendamist.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse, 
ilma et see piiraks mis tahes muid õigusi, 
mis on rikkumisest teatavatele isikutele 
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antud liidu teiste õigusaktidega.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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