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LÜHISELGITUS

Mitu hiljutist skandaali, mis on seotud õiguse rikkumistega eelkõige finantsvaldkonnas ning 
keskkonna, rahvatervise ja loomade õiguste valdkonnas, on kogu maailmas tulnud 
päevavalgele tänu rikkumisest teatajatele. Rikkumisest teatajad on tihti tegutsenud omal 
riisikol ja ilma igasuguse kaitseta ning nad on teinud seda mitte enda pärast, vaid üldsuse 
hüvanguks. Praegu on aga näha, et enamikul juhtudel kogevad niisugused rikkumisest 
teatajad ähvardamist, jälitamist, vahistamist, kohtusse andmist ja isegi süüdimõistmist, kaasa 
arvatud Euroopas. 

See olukord toob selgelt esile liikmesriikide õigusriigi põhimõttes esinevad puudused. Need 
puudused ja lüngad tuleb kõrvaldada sihikindlalt ja vastutustundlikult, luues kogu Euroopa 
Liitu hõlmava rikkumisest teatajate tõhusa kaitse raamistiku.

Niisuguse kaitse muudab veelgi hädavajalikumaks asjaolu, et ärisaladuste direktiiviga piirati 
rikkumisest teatajate tegutsemise, sõnavõtu ja enda kaitsmise võimalusi. Ühtlasi on kõnealuse 
direktiiviga seatud rikkumisest teatajad ning ka ajakirjanikud haavatavasse olukorda, pannes 
nad suuremasse karistuste ohtu.

Teabevabadus on demokraatias hädavajalik. Rikkumisest teatajatele kindla kaitse pakkumine 
tähendab ka kindlama demokraatia suunas liikumist. Selles seisnebki minu ettepanekute mõte.

Euroopa Komisjoni esitatud tekst on kindel samm õiges suunas, sest see täidab tühja koha. 
Kuid selleks, et tagada rikkumisest teatajate kaitsmises seisneva ühise eesmärgi täitmine, 
tuleb seda kaitset mitmes valdkonnas tugevdada.

Kutsun seega üles ettepanekut paremaks muutma, tugevdades kaitseraamistikus ette nähtud 
õigusi ja tagatisi.

Euroopa rikkumisest teatajate kaitse ameti loomine
Teen ettepaneku luua Euroopa rikkumisest teatajate kaitse amet (OPLA). Rikkumisest 
teatajad saaksid pöörduda nimetatud ameti poole otse ning see täiendaks teisi kavandatavaid 
asutusesisese ja -välise teatamise menetlusi. 

OPLA on sõltumatu organ, kes täidab erapooletuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid ning on 
kogu Euroopas juurdepääsetav. OPLA ülesanne on teateid otse vastu võtta, tagada kõigi 
teadete järelkontroll uurimise läbiviimise kaudu ning edastada need vajaduse korral 
asjakohaste meetmete võtmiseks pädevale asutusele (Euroopa Liidu Kohus, Euroopa 
Pettustevastane Amet, riiklikud prokuratuurid või Euroopa Prokuratuur jne).
Nagu ka riiklikel asutustel, on ka OPLA-l kohustus rikkumisest teatajaid teavitada, nõustada 
ja toetada.

Võrdne juurdepääs eri teatamiskanalitele
(Potentsiaalsetele) rikkumisest teatajatele tuleks tagada võrdne juurdepääs kõikidele 
teatamiskanalitele (nii asutusesiseselt kui ka -väliselt riikliku kanali või Euroopa kanali 
kaudu, mida võimaldab OPLA), st ilma hierarhia või järjestuseta ning lisatingimusteta, v.a 
käesolevas direktiivis sätestatud tingimused.
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Teatamise ja avalikustamise õigus
Kõigil era- või avaliku sektori üksustega kutsealaseid suhteid (niisuguste suhete puhul on 
tegemist laiatähenduslikult määratletud mõistega) omavatel isikutel peab olema õigus teatada 
pädevale asutusele teabest, mis on seotud nimetatud üksuse teadaoleva või oletatava 
rikkumisega, mis seisneb ebaseaduslikus tegevuses või avaliku või üldise huviga vastuolus 
olevas seaduslikus tegevuses. Rikkumisest teatajatel peab olema alati ka avalikustamise õigus 
hoolimata sellest, kas nad on teatamise õigust kasutanud või mitte.

Rikkumisest teatajate tingimusteta kaitse
Kui isik kasutab ühte nimetatud õigustest, tuleb talle ilma igasuguste tingimusteta pakkuda 
käesolevas direktiivis ette nähtud kaitset. Konkreetselt tuleb tunnustada rikkumisest teataja 
staatust, neid tuleb kaitsta survemeetmete eest teatamisprotsessi käigus ja pärast seda ning 
neil peab olema juurdepääs õigusnõustamisele ja õiguslikule toele, kui nad seda soovivad. 
Niisugune kaitse on tingimusteta, seda pakutakse isegi juhul, kui teave osutub lõpuks 
ebatäpseks, ning seda saab vaidlustada ainult siis, kui rikkumisest teataja pahausksuse ja 
pahatahtlikkuse kohta esitatakse piisavalt tõendeid.

Ulatuslikum sisuline kohaldamisala
Direktiivi sisulist kohaldamisala ei tohiks piirata. Euroopa õigus ja Euroopa poliitika kui 
tervik on avalik huvi, mis vajab kaitset.

Teatamismenetlus, millega tagatakse rikkumisest teatajate õigused
Asutusesisese ja -välise teatamise menetlusi ja tingimusi tuleks parandada, et pakkuda 
rikkumisest teatajatele kogu menetluse jooksul täielikku kaitset.

Tõhusad karistused ja kaitsemeetmed
Liikmesriigid ja komisjon peavad tagama tõhusate karistuste ja kaitsemeetmete rakendamise 
pärast teatamist ja hoolsusmeetmete võtmist ning peaksid vajaduse korral konsulteerima 
riiklike ja Euroopa pädevate asutustega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni, eriti selle artiklit 10,
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) Isikud, kes töötavad mõne 
organisatsiooni heaks või puutuvad sellega 
kokku oma tööalases tegevuses, saavad 
sageli esimesena teada 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 
või pikkade haldusmenetluste hirmus 
teatada. Mitu hiljutist rikkumisest 
teatajate suhtes rakendatud 
survemeetmete rakendamise näidet on 
niisuguseid hirme oluliselt suurendanud. 
Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
usaldusväärne keskkond, mis võimaldab 
rikkumisest teatajatel teatada täheldatud 
õigusrikkumistest ning avalikku huvi 
kahjustavatest meetmetest või tegevustest 
või nende kahtlustest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu tasandil on rikkumisest (2) Liidu tasandil on rikkumisest 



PE623.622v02-00 6/87 AD\1162624ET.docx

ET

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.

teatajate teated ja avalikustamised üks 
liidu õiguse täitmise tagamise 
eeltingimustest: need annavad 
liikmesriikide ja liidu 
õiguskaitsesüsteemidele teavet, mis 
võimaldab liidu õiguse rikkumise 
juhtumite tõhusat tuvastamist ja uurimist 
ning nende kohta süüdistuste esitamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Sellest tulenevalt tuleks ühiseid 
miinimumstandardeid, mis tagavad 
rikkumisest teatajate tõhusa ja 
tingimusteta kaitse, kohaldada kõigi liidu
õigusaktide ja poliitikavaldkondade suhtes, 
mis oma olemuselt teenivad avalikku või 
üldist huvi.
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avalikku huvi.

Muudatusettepanek 7

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 eelkõige liidu õiguse täitmise 
tagamise parandamiseks, eriti inimõiguste, 
riigihangete, toote- ja transpordiohutuse, 
keskkonnastandardite, ökotsiidide, 
rahvatervise, terviseohtude ja 
tarbijakaitse, toidu- ja söödaohutuse, 
loomatervise ning loomade kaitse ja 
heaolu, tuumaohutuse ja kiirguskaitse, 
eraelu puutumatuse ja isikuandmete, 
ajakirjandusvabaduse, konkurentsiõiguse, 
finantsteenuste ja maksustamise, 
ebakindlas olukorras ja haavatavate 
isikute kaitse ning ELi eelarve täitmise, 
sealhulgas riigihangete kontekstis pettuste, 
korruptsiooni, maksudest 
kõrvalehoidumise ja mis tahes muu 
ebaseadusliku tegevuse ärahoidmise, 
tuvastamise ja selle vastu võitlemise 
valdkonnas. Tegeleda tuleb 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.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Rikkumisest teatajate kaitse on 
oluline ka selleks, et hoida ära ja tõkestada 
transpordiohutust käsitlevate liidu 
õigusnormide rikkumist, mis võib ohustada 
inimelusid. Seda on juba tõdetud 
lennundusohutust38 ja meretranspordi 
ohutust39 käsitlevates valdkondlikes liidu 
õigusaktides, milles on sätestatud 
rikkumisest teatajate kaitse kohandatud 
meetmed ja konkreetsed teatamiskanalid. 
Need õigusaktid hõlmavad ka nende 
töötajate kaitset survemeetmete eest, kes 
teatavad omaenda heas usus tehtud 
vigadest (nn õiglane suhtumine). Nendes 
kahes sektoris on vaja täiendada 
olemasolevaid rikkumisest teatajate kaitse 
elemente ning lisaks on ohutusstandardite 
täitmise tagamise parandamiseks vaja 
tagada selline kaitse ka muude 
transpordiliikide, st maantee- ja 
raudteetranspordi puhul.

(9) Rikkumisest teatajate kaitse on 
oluline ka selleks, et hoida ära ja tõkestada 
transpordiohutust käsitlevate liidu 
õigusnormide rikkumist, mis võib ohustada 
inimelusid. Seda on juba tõdetud 
lennundusohutust38 ja meretranspordi 
ohutust39 käsitlevates valdkondlikes liidu 
õigusaktides, milles on sätestatud 
rikkumisest teatajate kaitse kohandatud 
meetmed ja konkreetsed teatamiskanalid. 
Need õigusaktid hõlmavad ka nende 
töötajate kaitset survemeetmete eest, kes 
teatavad omaenda heas usus tehtud 
vigadest (nn õiglane suhtumine). Nendes 
kahes sektoris on vaja täiendada 
olemasolevaid rikkumisest teatajate kaitse 
elemente ning lisaks on ohutusstandardite 
täitmise tagamise parandamiseks vaja 
tagada selline kaitse ka muude 
transpordiliikide, st eri-, sisevee-, maantee-
ja raudteetranspordi puhul.

_________________ _________________

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta määrus (EL) nr 376/2014, mis 
käsitleb tsiviillennunduses toimunud 
juhtumitest teatamist ning juhtumite 
analüüsi ja järelmeid (ELT L 122, lk 18).

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta määrus (EL) nr 376/2014, mis 
käsitleb tsiviillennunduses toimunud 
juhtumitest teatamist ning juhtumite 
analüüsi ja järelmeid (ELT L 122, lk 18).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. novembri 2013. aasta direktiiv 
2013/54/EL meretöönormide 
konventsiooni järgimise ja täitmise 
tagamisega seotud lipuriigi kohustuste 
kohta (ELT L 329, lk 1), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis 
käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 
lk 57).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. novembri 2013. aasta direktiiv 
2013/54/EL meretöönormide 
konventsiooni järgimise ja täitmise 
tagamisega seotud lipuriigi kohustuste 
kohta (ELT L 329, lk 1), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis 
käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 
lk 57).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(10) Tõendite kogumisel, 
keskkonnakuritegude ning keskkonnakaitse 
vastase ebaseadusliku tegevuse või 
tegevusetuse ning potentsiaalse rikkumise 
avastamisel ja käsitlemisel esineb endiselt
tõsiseid probleeme ning neid valdkondi 
tuleb tugevdada, nagu on tõdetud 
komisjoni 18. jaanuari 2018. aasta teatises 
„ELi meetmed keskkonnanõuete täitmise ja 
keskkonnaalase juhtimise 
parandamiseks“40. Kuigi rikkumisest 
teatajate kaitse normid on seni olemas 
kõigest ühes valdkondlikus 
keskkonnakaitset käsitlevas õigusaktis41, 
on sellise kaitse kehtestamine vajalik, et 
tagada liidu keskkonnaalase õigustiku 
tõhus täitmine, kui selle rikkumine võib 
avalikku huvi ja keskkonda tõsiselt 
kahjustada, põhjustades võimalikke 
riigipiire ületavaid mõjusid. See võib olla 
asjakohane ka juhtudel, kus ohtlike toodete 
kasutamine võib põhjustada 
keskkonnakahju.

__________________ __________________

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

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

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Sarnastel kaalutlustel peab 
rikkumisest teatajate kaitse tuginema 
olemasolevatele sätetele ja võimaldama 
vältida ELi toiduahela valdkonna, eelkõige 
toiduainete ja sööda ohutust ning
loomatervist ja loomade heaolu käsitlevate 

(11) Sarnastel kaalutlustel peab 
rikkumisest teatajate kaitse tuginema 
olemasolevatele sätetele ja võimaldama 
vältida ELi toiduahela valdkonna, eelkõige 
toiduainete ja sööda ohutust, samuti
loomatervist ning loomade kaitset ja
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õigusnormide rikkumist. Nendes 
valdkondades välja töötatud erinevad liidu 
õigusnormid on omavahel tihedalt seotud. 
Määruses (EÜ) nr 178/200242 on sätestatud 
üldpõhimõtted ja nõuded, mis on kõikide 
liidu ja liikmesriikide toiduainete ja 
söödaga seotud meetmete alustalaks ning 
keskenduvad eelkõige toiduohutusele, et 
tagada inimeste tervise ja tarbijate toiduga 
seotud huvide kaitse kõrge tase ning 
siseturu tõhus toimimine. Selles määruses 
on muu hulgas sätestatud, et toidu- ja 
söödakäitlejad ei tohi pidurdada oma 
töötajate ja teiste inimeste koostööd 
pädevate asutustega, kui see võib ära hoida 
või kõrvaldada toidust tuleneva riski või 
seda vähendada. Liidu seadusandja on 
võtnud sarnase lähenemisviisi kasutusele 
ka loomatervishoiu alaste õigusaktide 
valdkonnas määrusega (EL) 2016/429, 
millega kehtestatakse loomadele ja 
inimestele edasi kanduvate loomataudide 
ennetamise ja kontrolli eeskirjad43.

heaolu käsitlevate õigusnormide rikkumist. 
Nendes valdkondades välja töötatud 
erinevad liidu õigusnormid on omavahel 
tihedalt seotud. Määruses (EÜ) 
nr 178/200242 on sätestatud üldpõhimõtted 
ja nõuded, mis on kõikide liidu ja 
liikmesriikide toiduainete ja söödaga 
seotud meetmete alustalaks ning 
keskenduvad eelkõige toiduohutusele, et 
tagada inimeste tervise ja tarbijate toiduga 
seotud huvide kaitse kõrge tase ning 
siseturu tõhus toimimine. Selles määruses 
on muu hulgas sätestatud, et toidu- ja 
söödakäitlejad ei tohi pidurdada oma 
töötajate ja teiste inimeste koostööd 
pädevate asutustega, kui see võib ära hoida 
või kõrvaldada toidust tuleneva riski või 
seda vähendada. Liidu seadusandja on 
võtnud sarnase lähenemisviisi kasutusele 
ka loomatervishoiu alaste õigusaktide 
valdkonnas määrusega (EL) 2016/429, 
millega kehtestatakse loomadele ja 
inimestele edasi kanduvate loomataudide 
ennetamise ja kontrolli eeskirjad43. 
Nõukogu direktiivis 98/58/EÜ43 a, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2010/63/EL43 b, nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1/200543 c ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1099/200943 d on 
kehtestatud eeskirjad 
põllumajandusloomade kaitse ja heaolu 
kohta vedamise ajal, surmamisel ja 
loomkatsetes kasutamise korral. 

__________________ __________________

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
lk 1).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrus (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).

43 ELT L 84, lk 1. 43 ELT L 84, lk 1.

43 a Nõukogu 20. juuli 1998. aasta 
direktiiv 98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset (EÜT L 
221, 8.8.1998, lk 23).
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43 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta 
direktiiv 2010/63/EL teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse 
kohta (ELT L 276, 20.10.2010, lk 33).

43 c Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta 
määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb 
loomade kaitset vedamise ja sellega 
seonduvate toimingute ajal ning millega 
muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 
93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 
(ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).

43 d Nõukogu 24. septembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade 
kaitse kohta surmamisel (ELT L 303, 
18.11.2009, lk 1).

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse on veel üks valdkond, 
kus rikkumisest teatajad on eelisseisundis, 
et avalikustada liidu õiguse rikkumisi, mis 
võivad avalikku huvi tõsiselt kahjustada. 
Sarnased kaalutlused kehtivad võrgu- ja 
infosüsteemide turvet käsitleva direktiivi45,

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

(14) Eraelu puutumatuse ja
isikuandmete kaitse on veel üks valdkond, 
kus rikkumisest teatajad on eelisseisundis, 
et avalikustada liidu õiguse rikkumisi, mis 
võivad avalikku huvi tõsiselt kahjustada. 
Sarnased kaalutlused kehtivad võrgu- ja 
infosüsteemide turvet käsitleva direktiivi45

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

__________________ __________________

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

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kaitset tuleks pakkuda liidus 
asuvates institutsioonides töötavatele 
isikutele, aga ka väljaspool liidu 
territooriumit asuvates Euroopa üksustes 
töötavatele isikutele. Selline kaitse peaks 
ühtlasi kehtima nii ametnike kui ka teiste 
töötajate ja praktikantide suhtes, kes 
töötavad liidu institutsioonides, ametites 
ja organites.

Muudatusettepanek 13

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 

(37) Liidu õiguse rikkumise tõhusaks 
tuvastamiseks ja ärahoidmiseks võib olla 
kasulik, kui asjakohane teave jõuab
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 
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järelmeetmete võtmiseks. järelmeetmete võtmiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Väike- ja mikroettevõtjate 
asutusesiseste teatamiskanalite loomise 
kohustusest vabastamist ei tohiks 
kohaldada erasektori ettevõtjate suhtes, kes 
tegutsevad finantsteenuste valdkonnas. 
Sellistele ettevõtjatele peaks jääma 
asutusesiseste teatamiskanalite loomise 
kohustus, mis on kooskõlas liidu 
finantsteenuseid käsitlevas õigustikus 
sätestatud praeguste kohustustega.

(39) Väike- ja mikroettevõtjate 
asutusesiseste teatamiskanalite loomise 
kohustusest vabastamist ei tohiks 
kohaldada erasektori ettevõtjate suhtes, kes 
tegutsevad finantsteenuste valdkonnas ning 
sektorites, kus tegeletakse raske puudega 
ja/või vanuse, füüsilise või vaimse puude 
tõttu haavatavate ja ebakindlas olukorras 
isikute hooldamisega. Sellistele 
ettevõtjatele peaks jääma asutusesiseste 
teatamiskanalite loomise kohustus, mis on 
kooskõlas liidu finantsteenuseid käsitlevas 
õigustikus sätestatud praeguste 
kohustustega.

Muudatusettepanek 15

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) Igal juhul peaks rikkumisest 
teatavatel isikutel olema võimalik teatada 
otse asutuseväliselt riiklikule asutusele 
(edaspidi „pädevad asutused“) ja 
kasutada oma avalikustamise õigust ning 
selliste isikute suhtes peaks kehtima 
käesolevas direktiivis sätestatud kaitse 
survemeetmete eest.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44



PE623.622v02-00 14/87 AD\1162624ET.docx

ET

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 ja avaliku sektori 
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 
uurida neid täielikus konfidentsiaalsuses 
ning teha seda võimaluse korral 
tingimustes, kus haldusmenetlused on 
minimaalsed ja puuduvad tarbetult pikad 
küsitlused, mida kasutatakse teadete 
kogumisel.

Muudatusettepanek 17

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 kolm 
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. 
Rikkumisest teatavat isikut tuleks 
uurimise käiguga kursis hoida ning ta 
peaks saama vähemalt ühe korra esialgse 
aruandega tutvuda, et see läbi vaadata, 
esitada selle kohta märkusi ja teha selles 
parandusi, kui see peaks vajalik olema, 
kuid ta ei peaks olema selleks kohustatud. 
Niisugused märkused tuleks lisada 
uurimise järelevalvesse ning neid tuleks 
selles arvesse võtta. Rikkumisest teatavat 
isikut tuleks uurimise tulemustest 
teavitada ning tal peaks olema võimalik 
uurimise lõpparuanne läbi vaadata ja 
selle kohta märkusi esitada. Seejärel 
tuleks need märkused lisada 
lõpparuandesse.

Muudatusettepanek 18
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 

(47) Isikud, kes kaaluvad liidu õiguse 
rikkumisest teatamist, peaksid olema 
suutelised tegema teadliku otsuse selle 
kohta, kas, kuidas ja millal rikkumisest 
teatada. Selleks peaks neil olema võimalik 
konsulteerida esmaseks teabe- ja 
kontaktpunktiks oleva riikliku asutusega 
ja sellelt nõu küsida. Neil peaks olema ka 
võimalik konsulteerida rikkumisest 
teatajate kaitsega tegelevate 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega.
Asutusesisesed teatamise menetlused 
kasutusele võtnud era- ja avaliku sektori 
üksused peavad andma teavet nende 
menetluste ning asjaomastele pädevatele 
asutustele asutuseväliselt teatamise 
menetluste kohta. Samuti peaksid nad 
andma teavet rikkumisest teatajatele 
tagatud õiguste ja eelkõige neile käesoleva 
direktiiviga tagatud avalikustamise õiguse 
kohta ning nende õiguse kohta pöörduda 
sellega seoses rikkumisest teatajate 
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käsitlevatel kursustel ja koolitustel. kaitsega tegelevate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide poole, eelkõige 
rikkumisest teatajatele strateegilist ja 
õigusnõustamist 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.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Pädevate asutuste menetluste 
regulaarne läbivaatamine ja heade tavade 
vahetamine pädevate asutuste vahel peaks 
tagama, et need menetlused on piisavad ja 
seega täidavad oma otstarvet.

(59) Pädevate asutuste menetluste 
regulaarne läbivaatamine ja heade tavade
(k.a kodanikuühiskonna 
organisatsioonide soovitused) vahetamine 
pädevate asutuste vahel peaks tagama, et 
need menetlused on piisavad ja seega 
täidavad oma otstarvet.

Muudatusettepanek 20

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 

välja jäetud
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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).

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(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. 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 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 niisuguste isikute
esindajate suhtes, kes on rikkumisest 
teatavat isikut toetanud.
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Muudatusettepanek 22

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. 
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.

(67) Potentsiaalsed rikkumisest teatajad, 
kes ei ole kindlad, kuidas rikkumisest 
teatada ja kas neile tagatakse kaitse, ei 
pruugi julgeda rikkumisest teatada või oma 
avalikustamise õigust kasutada. Sellele 
vastavalt peaksid pädevad asutused olema 
potentsiaalsete rikkumisest teatajate jaoks 
kättesaadavad esmase kontakt- ja 
teabepunktina, et anda neile mis tahes 
teavet nende õiguste ja 
teatamismenetluste kohta, mida nad 
kasutada saavad, ning anda neile nõu ja 
suuniseid selle kohta, mida edasi teha. 
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. 
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. Lisaks 
pädevatele asutustele peaksid ka 
rikkumisest teatajate kaitsega tegelevad 
kodanikuühiskonna organisatsioonid 
(eelkõige seoses neile pakutava 
strateegilise ja õigusnõustamisega või 
käesoleva direktiivi jõustamise 
järelevalvega) olema potentsiaalsetele 
rikkumisest teatajatele kontaktpunktiks, et 
anda neile mis tahes teavet nende õiguste 
ja teatamismenetluste kohta, mida nad 
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kasutada saavad, suunata nad pädevasse 
asutusse ning anda neile nõu ja suuniseid 
selle kohta, mida edasi teha.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Teatavate riiklike raamistike 
kohaselt ja teatavatel juhtudel võivad 
rikkumisest teatavad isikud, kelle suhtes on 
võetud survemeetmeid, saada kinnituse 
selle kohta, et nad vastavad kohaldatavate 
normide tingimustele. Sellistest 
võimalustest hoolimata peaks neil olema 
reaalne juurdepääs kohtulikule kontrollile, 
mille tulemusel peavad kohtud juhtumi 
kõikide konkreetsete asjaolude põhjal 
otsustama, kas nad vastavad kohaldatavate 
normide tingimustele.

(68) Teatavate riiklike raamistike 
kohaselt ja teatavatel juhtudel võivad 
rikkumisest teatavad isikud, kelle suhtes on 
võetud survemeetmeid, saada kinnituse 
selle kohta, et nad vastavad kohaldatavate 
normide tingimustele. Sellistest 
võimalustest hoolimata peaks neil olema 
reaalne juurdepääs kohtulikule kontrollile, 
mille tulemusel peavad kohtud juhtumi 
kõikide konkreetsete asjaolude põhjal 
otsustama, kas nad vastavad kohaldatavate 
normide tingimustele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80) Käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse miinimumstandardid ning 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
kehtestada või säilitada rikkumisest teatava 
isiku jaoks soodsamaid sätteid, tingimusel 
et sellised sätted ei takista asjaomaste 
isikute kaitsmiseks võetavate meetmete 
rakendamist.

(80) Käesoleva direktiiviga 
kehtestatakse miinimumstandardid ning 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
kehtestada või säilitada rikkumisest teatava 
isiku jaoks soodsamaid sätteid, tingimusel 
et sellised sätted ei takista asjaomaste 
isikute kaitsmiseks võetavate meetmete 
rakendamist, ja neid tuleks julgustada 
seda tegema.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1



PE623.622v02-00 20/87 AD\1162624ET.docx

ET

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 täitmise 
tagamise ja parandamise eesmärgil 
nähakse käesoleva direktiiviga ette ühised 
miinimumstandardid selliste isikute 
kaitsmiseks, kes teatavad ebaseaduslikust 
tegevusest, õigusnormide kuritarvitamisest 
või tegevusest, mis on vastuolus liidu 
õiguse eesmärkidega eelkõige järgmistes 
valdkondades:

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

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

i) riigihanked; i) riigihanked;

ii) finantsteenused, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamine;

ii) finantsteenused, rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamine;

ii a) sotsiaalsed standardid, 
töötervishoid ja tööohutus;

iii) tooteohutus; iii) toiduainete ja toiduks 
mittekasutatavate toodete ohutus;

iv) transpordiohutus; iv) transpordiohutus;

v) keskkonnakaitse; v) keskkonnakaitse, kestlik areng, 
jäätmekäitlus, mere-, õhu- ja mürasaaste, 
vee ja pinnase kaitse ja majandamine, 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse ning kliimamuutuste ja looduslike 
liikidega seotud kuritegevuse vastu 
võitlemine;

vi) tuumaohutus; vi) tuumaohutus;

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

vii) toiduainete ja sööda ohutus;

vii a) loomatervis ning loomade kaitse ja 
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;
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a b) sõna- ja teabevabadus, millele on 
osutatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 11 ning nimetatud artiklil 
põhinevas kohtupraktikas;

a c) maksupettus, maksudest 
kõrvalehoidumine ja maksude 
optimeerimine;

a d) sotsiaalne, keskkonnaalane, 
majanduslik ja maksudumping;

a e) ökotsiidid;

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

b) konkurentsiõigus, eriti ELi 
toimimise lepingu artiklite 101, 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) liidu finantshuvid, nagu need on 
määratletud ELi toimimise lepingu 
artiklis 325, eelkõige kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2017/1371 ja määrusega
(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) siseturg, mis on määratletud ELi 
toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2,
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, ning need täiendavad lisas 
loetletud konkreetseid õigusnorme, juhul 
kui need pakuvad rikkumisest teatajatele 
suuremat kaitset. Käesolevat lõiget 
kohaldatakse vaid juhul, kui 
valdkondlikes õigusaktides ette nähtud 
kaitse on käesolevas direktiivis ette 
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nähtud kaitsest suurem.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punk d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
nii ametnike kui ka teiste töötajate ja 
praktikantide suhtes, kes töötavad liidu 
institutsioonides, ametites ja organites.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
isikute suhtes, kes vastavad artiklis 1 
esitatud liidus asuva era- või avaliku 
sektori juriidilise isiku ning väljaspool 
liidu territooriumi asuva Euroopa era- või 
avaliku sektori juriidilise isiku 
määratlustele.

Muudatusettepanek 29

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

2 c. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ka isikute suhtes, kes tegutsevad 
vahendajatena rikkumisest teatava isiku 
ning teavet levitava isiku vahel.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 organisatsioonis, kus rikkumisest 
teatav isik töötab või on töötanud, või 
muus organisatsioonis, millega ta puutub 
või on puutunud kokku, ja/või tõsise ja 
vahetu ohu korral või kui esineb oht, et 
isiku või tema vara suhtes võib tekkida 
pöördumatu kahju;

Muudatusettepanek 31

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 saadud 
rikkumist käsitlevast teabest või 
avalikustab selle;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „survemeetmed“ – mis tahes (12) „survemeetmed“ – mis tahes 
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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;

ähvardusena esitatud või tegelik tegevus 
või tegevusetus, mis johtub asutusesisest 
või -välisest teatamisest või 
avalikustamisest, leiab aset tööalases 
kontekstis ja põhjustab või võib põhjustada 
rikkumisest teatavale isikule 
põhjendamatut kahju;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 34
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 teatamiseks ja teadete suhtes 
järelmeetmete võtmiseks ning rikkumisest 

teatajate kaitsmiseks asutusesiseste 
kanalite ja meetmete loomise kohustus

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 
pärast sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
konsulteerimist rikkumisest teatamiseks ja 
teadete suhtes järelmeetmete võtmiseks 
asutusesisesed kanalid ja menetlused. Nad
tagavad, et era- ja avaliku sektori 
juriidilised isikud eraldavad nende 
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kanalite nõuetekohaseks toimimiseks 
piisavad vahendid.

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.

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 
aastakäive või grupi 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 ning kes 
tegutsevad valdkondades, kus esineb ohte 
tervisele, keskkonnale ning rahvatervisele, 
nagu see on reguleeritud lisas osutatud 
liidu õigusaktidega;

c a) era- ja avaliku sektori juriidilised 
isikud, sõltumata nende suurusest, kes 
tegelevad raske puudega ja/või vanuse või 
füüsilise või vaimse puude tõttu 
haavatavate ja ebakindlas olukorras 
isikute hooldamisega.

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 
komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses62

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

4. Pärast asjakohast riskihindamist, 
mille puhul võetakse arvesse asjaomaste 
isikute tegevuse olemust ja sellega 
kaasnevat riskitaset, võivad liikmesriigid 
nõuda lisaks lõike 3 punktides c ja c a
osutatud erasektori juriidilistele isikutele 
ka komisjoni 6. mai 2003. aasta 
soovituses62 määratletud väikese suurusega 
erasektori juriidilistelt isikutelt 
asutusesiseste teatamiskanalite ja 
menetluste loomist.
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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 10 000 elanikuga 
kohalikud omavalitsused;

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

d a) liidu institutsioonid, ametid ja 
organid.

__________________ __________________

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 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 Artikkel 5

Asutusesisese teatamise ja teadete suhtes 
järelmeetmete võtmise menetlused

Asutusesisese teatamise ja teadete suhtes 
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) asutusesiseste teatamismenetluste 
ja teadete suhtes järelmeetmete võtmise 
kohta kogu asjakohase teabe avaldamine;

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 

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 
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töötajate juurdepääs; töötajate juurdepääs;

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

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

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 ja õigeaegsete 
meetmete võtmine;

c a) teate saamise kohta kinnituse 
saatmine viie päeva jooksul;

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 kolm kuud pärast teate saamist, 
rikkumisest teatavale isikule teate suhtes 
võetavate järelmeetmete kohta tagasiside 
andmiseks;

d a) rikkumisest teatavale isikule antav 
võimalus, ilma et ta oleks selleks 
kohustatud, uurimise lõppedes 
lõpparuanne üle lugeda, läbi vaadata ja 
selle kohta märkusi esitada ning tema 
märkuste kohustuslik lisamine 
lõpparuandesse ja vajaduse korral 
aruande avaldatud versiooni;

d b) aruande avaldamine asjaomase 
era- või avaliku sektori juriidilise isiku 
avalikes teabevahetuskanalites viisil, 
millega tagatakse rikkumisest teatava 
isiku anonüümsuse säilimine, v.a juhul, 
kui rikkumisest teatav isik on soovinud 
vastupidist, kusjuures aruanne sisaldab 
konkreetselt uurimise kokkuvõtet, selle 
tulemust, rikkumisest teatava isiku 
lõplikke märkusi ning asjaomase 
juriidilise isiku võetavaid kaitsemeetmeid;

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 ja millistel tingimustel võib 
rikkumisest teatada asutuseväliselt 
pädevatele asutustele vastavalt artikli 13 
lõikele 2, ja kui see on asjakohane, liidu 
asutustele, büroodele või ametitele. 

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:
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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, ja/või 
suulised teated, mis edastatakse telefoni 
teel ja mis võidakse, kuid mida ei pruugita 
salvestada; 

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
üksusega.

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
üksusega, seejuures võib rikkumisest 
teatava isiku soovi korral kaasas olla 
ametiühingu esindaja või tema õiguslik 
esindaja.

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.

2 a. Telefonivestluse salvestamise ja 
säilitamise korral tuleb eelnevalt saada 
rikkumisest teataja nõusolek ning tagada 
konfidentsiaalsus, et tagada rikkumisest 
teataja kaitse.

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 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Asutuseväliste teatamiskanalite loomise ja 
teadete suhtes järelmeetmete võtmise 
kohustus

Riiklike rikkumisest teatamise ja 
rikkumisest teatajate kaitse asutuste 
loomine

1. Liikmesriigid määravad teadete 
vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks pädevad 
asutused.

1. Liikmesriigid määravad või loovad 
teadete vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks 
ning nende suhtes põhjalike 
järelmeetmete võtmise ja rikkumisest 
teatavate isikute kaitse tagamiseks riikliku 
asutuse.
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2. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused:

2. Liikmesriigid tagavad, et nimetatud 
riiklik asutus:

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

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

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) 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) 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) edastab teates sisalduva teabe 
vajaduse korral edasiseks uurimiseks liidu 
pädevatele asutustele, büroodele või 
ametitele, kui see on ette nähtud 
siseriikliku või liidu õiguse kohaselt, ning 
annab sellest viivitamata mis tahes 
vajalikul viisil rikkumisest teatajale teada;

c a) annab rikkumisest teatavale 
isikule võimaluse, ilma et ta oleks selleks 
kohustatud, uurimise käigus esialgne 
aruanne ja uurimise lõppedes enne selle 
avaldamist lõpparuanne üle lugeda, läbi 
vaadata ja selle kohta märkusi esitada, 
ning tagab asjakohasel juhul tema 
märkuste arvessevõtmise;

c b) avaldab oma 
teabevahetuskanalites teate sisu, tagades 
rikkumisest teatava isiku anonüümsuse 
säilimise, v.a juhul, kui rikkumisest teatav 
isik on soovinud vastupidist.

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 riiklik 
asutus rakendab teadete suhtes 
järelmeetmeid võttes vajalikke meetmeid 
ning uurib asjakohasel määral teadete sisu. 
Pädevad asutused teavitavad rikkumisest 
teatavat isikut uurimise lõpptulemusest.

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

3 b. Liikmesriigid tagavad, et riiklik 
asutus avaldab lõpparuande, tagades 
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rikkumisest teatava isiku anonüümsuse 
säilimise, v.a juhul, kui rikkumisest teatav 
isik loobub oma õigusest anonüümsusele, 
ning et riiklik asutus tagab, et aruanne 
sisaldab rikkumisest teatava isiku märkusi 
ning vajaduse korral kaitsemeetmeid.

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

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

4 a. Liikmesriigid tagavad, et 
rikkumisest teatajatele pakutakse kogu 
menetluse jooksul õigusalast tuge. Nad 
pakuvad potentsiaalsetele rikkumisest 
teatajatele igal ajal õigusnõustamist. 

4 b. Liikmesriigid tagavad, et 
rikkumisest teataval isikul on menetluse 
ajal juurdepääs õigusabile.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) need on kavandatud ja loodud ning 
neid kasutatakse viisil, millega tagatakse 
teabe täielikkus, usaldusväärsus ja 
konfidentsiaalsus ning hoitakse ära 
pädevate asutuste volitamata töötajate 
juurdepääs;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Telefonivestluse salvestamise ja 
säilitamise korral tagavad pädevad 
asutused rikkumisest teatajalt eelneva 
nõusoleku saamise ning tema 
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konfidentsiaalsuse kaitse, et tagada 
rikkumisest teataja enda kaitse.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 Artikkel 9

Asutusevälise teatamise suhtes 
kohaldatavad menetlused

Asutusevälise teatamise suhtes 
kohaldatavad 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) 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;

a a) viis, kuidas pädevad asutused 
tagavad, et rikkumisest teatav isik saaks 
aruande uurimise käigus läbi vaadata, 
seda parandada ning selle kohta märkusi 
esitada, olemata selleks kohustatud, ning 
et rikkumisest teatava isiku märkusi 
võetakse asjakohasel juhul uurimise 
lõpuleviimisel arvesse ning et rikkumisest 
teataja saaks lõpparuande kohta märkusi 
esitada ning et tema märkused lisatakse 
lõpparuandesse ja selle avaldatud 
versiooni;

a b) teate suhtes määratud isiku või 
teenistuse poolt võetavad nõuetekohased 
järelmeetmed, sh asjakohaste meetmete 
rakendamine ning vajaduse korral teadete 
sisu uurimine;

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 kolm kuud või nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel kuus kuud, 
rikkumisest teatavale isikule teate suhtes 
võetavate järelmeetmete kohta tagasiside 
andmiseks ning sellise tagasiside tüüp ja 
sisu;

c) teadete suhtes kohaldatavad 
konfidentsiaalsusnõuded, mis sisaldavad 

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

nende asjaolude üksikasjalikku kirjeldust, 
mille korral võib rikkumisest teatava isiku 
konfidentsiaalseid andmeid avalikustada, 
ning rikkumisest teatava isiku käsutuses 
olevad õiguskaitsevahendid niisuguste 
olukordadega toimetulekuks.

2. Lõike 1 punktis c osutatud 
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.

2. Lõike 1 punktis c osutatud 
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 
hõlpsalt kättesaadav.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused 
avaldavad oma veebilehel hõlpsalt 
tuvastatavas ja juurdepääsetavas eraldi osas 
vähemalt järgmise teabe:

Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
pädevad asutused ning era- ja avaliku 
sektori juriidilised isikud loovad 
rikkumisest teatamiseks ja teadete suhtes 
järelmeetmete võtmiseks asutusesisesed 
menetlused ja kanalid ning avaldavad oma 
veebilehel hõlpsalt tuvastatavas ja 
juurdepääsetavas eraldi osas vähemalt 
järgmise teabe:
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Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) rikkumisest teatajate kaitsega 
tegelevate kodanikuühiskonna 
organisatsioonide kontaktandmed;

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) juurdepääs pädevate asutuste 
avaldatud aruannetele ja soovitustele.

Muudatusettepanek 43

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 ning era- ja 
avaliku sektori juriidilised isikud 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 või era- ja avaliku sektori 
juriidilistel isikutel on põhjust arvata, et 
kirjaliku teate saamise kinnitamine seaks 
ohtu rikkumisest teatava isiku identiteedi 
kaitse.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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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 nõusolekul, 
tagades vajaliku konfidentsiaalsuse 
hoidmise, telefoniliini, millel tehtavad 
kõned salvestatakse, on pädevatel asutustel 
ning era- ja avaliku sektori juriidilistel 
isikutel õigus säilitada suuline teade ühel 
järgmistest viisidest:

Muudatusettepanek 45

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.

Pädevad asutused ning era- ja avaliku 
sektori juriidilised isikud pakuvad
rikkumisest teatavale isikule võimalust 
telefonivestluse ümberkirjutust kontrollida 
ja parandada ning ümberkirjutusele alla 
kirjutades sellega nõustuda.

Muudatusettepanek 46

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 pädevatel 
asutustel ning era- ja avaliku sektori 
juriidilistel isikutel õigus säilitada suuline 
teade vestluse täpse protokollina, mille 
koostavad teadete käsitlemiseks määratud 
töötajad. Pädevad asutused ning era- ja 
avaliku sektori juriidilised isikud pakuvad
rikkumisest teatavale isikule võimalust 
telefonivestluse ümberkirjutust kontrollida 
ja parandada ning ümberkirjutusele alla 
kirjutades sellega nõustuda.
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Muudatusettepanek 47

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 pädevate asutuste 
või era- ja avaliku sektori juriidiliste 
isikute poolt teadete käsitlemiseks 
määratud töötajatega, et teatada 
rikkumisest kooskõlas artikli 7 lõike 2 
punktiga c, kannavad pädevad asutused 
ning era- ja avaliku sektori juriidilised 
isikud rikkumisest teatava isiku nõusolekul 
hoolt selle eest, et kohtumise kohta 
koostatakse täielik ja täpne protokoll, mida 
säilitatakse püsival ja kättesaadaval kujul. 
Pädevatel asutustel ning era- ja avaliku 
sektori juriidilistel isikutel on õigus 
säilitada kohtumise protokoll ühel 
järgmistest viisidest:

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kohtumise täpne protokoll, mille 
koostavad pädeva asutuse poolt teadete 
käsitlemiseks määratud töötajad.

b) kohtumise täpne protokoll, mille 
koostavad pädeva asutuse ning era- ja 
avaliku sektori juriidiliste isikute poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajad.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus pakub rikkumisest teatavale 
isikule võimalust kohtumise protokolli
kontrollida ja parandada ning protokollile

Pädevad asutused ning era- ja avaliku 
sektori juriidilised isikud pakuvad
rikkumisest teatavale isikule võimalust 
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alla kirjutades sellega nõustuda. vestluse ümberkirjutust kontrollida ja 
parandada ning ümberkirjutusele alla 
kirjutades sellega nõustuda.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rikkumisest teataval isikul on 
õigus saada käesoleva direktiivi kohast 
kaitset alates hetkest, mil ta pöördub ühe 
käesoleva direktiiviga ette nähtud 
asutusesisese või asutusevälise 
teatamiskanali poole, ning seda 
kohaldatakse nii kogu menetluse jooksul 
kui ka pärast menetluse lõppemist, välja 
arvatud juhul, kui puudub survemeetmete 
oht.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

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

välja jäetud

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

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 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Isikul, kes avalikustab käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluva teabe 
anonüümselt ja kelle isik hiljem 
paljastatakse, on samuti õigus saada 
käesoleva direktiivi kohast kaitset.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

3. Füüsilisel või juriidilisel 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 kooskõlas lõikes 1
sätestatud tingimustega.
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Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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:

1. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
vajalikke meetmeid, et keelata ja määrata 
karistusi mis tahes kujul otseste või 
kaudsete survemeetmete eest, mida 
võetakse järgmiste isikute vastu:

a) rikkumisest teatavad isikud, kes 
vastavad artikli 3 punktis 9 esitatud 
määratlusele, või isikud, kes tegelevad 
otsese teate või avalikustamise 
ettevalmistamisega;

b) rikkumisest teatava isiku 
sugulased, kellel on samuti tööalane seos 
rikkumisest teatava isiku tööandja, kliendi 
või teenusesaajaga;

c) füüsilised või juriidilised isikud, 
kes abistavad rikkumisest teatavat isikut, 
teevad või on teinud rikkumisest teatava 
isikuga teate asjus koostööd, eeskätt teate 
teema kohta teabe jagamise kaudu;

d) isikud, kes on seotud rikkumisest 
teatava isiku avalikustamisõiguse 
kasutamisega;

e) rikkumisest teatava isiku esindajad 
või toetajad;

f) rikkumisest teatava isiku 
perekonnaliikmed ja sugulased.

1 a. Lõikes 1 osutatud survemeetmed 
võivad esineda kas tegelikkuses või 
ähvarduse või mõjutamise kujul 
järgmistes vormides:

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, 

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

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

e) negatiivne hinnang 
tulemuslikkusele või tööalane soovituskiri;

e) negatiivne hinnang 
tulemuslikkusele või tööalane soovituskiri
või soovituskirja andmisest keeldumine;

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;

g) sundimine, hirmutamine, 
ahistamine või tõrjumine töökohas või 
sellest väljaspool või nende suhtes 
meetmete võtmata jätmine;

h) diskrimineerimine, ebasoodsasse 
olukorda seadmine või ebaõiglane 
kohtlemine;

h) diskrimineerimine, ebasoodsasse 
olukorda seadmine või ebaõiglane 
kohtlemine;

i) ajutise töölepingu tähtajatuks 
töölepinguks muutmata jätmine;

i) ajutise töölepingu tähtajatuks 
töölepinguks muutmata jätmine;

j) ajutise töölepingu uuendamata 
jätmine või ennetähtaegne lõpetamine;

j) ajutise töölepingu 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, eelkõige 
sotsiaalmeedias, või rahalise kahju 
põhjustamine, sealhulgas ärivõimaluste ja 
sissetulekute kaotamine;

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

l) musta nimekirja kandmine sektorit 
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;

m a) rikkumisest teatava isiku poolt 
taotletava teostatava üleviimise võimaluse 
kaalumisest keeldumine;

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

n a) survemeetmete tahtlik eiramine 
järelevalvaja või järelevalveorgani poolt, 
kelle ülesanne on teostada järelevalvet 
kaitse all oleva isiku üle; 

n b) rikkumisest teatava isiku ja 
käesoleva direktiiviga kaitstud muude 
isikute konfidentsiaalsuse ning 
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anonüümsuse rikkumine; 

n c) käesoleva direktiiviga kaitstud 
isikutele füüsilise, moraalse või 
finantssurve avaldamine;

n d) kaitseõiguste eiramine, sealhulgas 
ülemäärased viivitused juhtumite 
menetlemises; 

n e) väärkohtlemine, sh 
institutsiooniline väärkohtlemine.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 ja komisjon 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.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Rikkumisest teatavatele isikutele 
tehakse asjakohasel juhul kättesaadavaks 
kaitsemeetmed. Asjakohaste 
kaitsemeetmete valik sõltub nende suhtes 
kasutatud survemeetme liigist.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lisaks sellele, et rikkumisest 7. Rikkumisest teatavatel isikutel on 
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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.

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.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Rikkumisest teatavad isikud võivad 
kasutada nende liikmesriikide kõige 
soodsamaid kaitsemeetmeid, kus asub 
asjaomane üksus või grupp, kelle 
tütarettevõte see on.

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Muudatusettepanek 60
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:

1. Liikmesriigid ja komisjon 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 suhtes ning kõigi 
füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes, kes 
on seotud käesoleva direktiiviga kaitstud 
tegevustega;

c) algatavad rikkumisest teatavate 
isikute vastu pahatahtlikke menetlusi;

c) algatavad rikkumisest teatavate 
isikute ning kõigi füüsiliste või juriidiliste 
isikute vastu, kes on seotud käesoleva 
direktiiviga kaitstud tegevustega,
pahatahtlikke menetlusi;

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute identiteedi konfidentsiaalsuse 
hoidmise kohustust.

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute ning kõigi füüsiliste või juriidiliste 
isikute, kes on seotud käesoleva 
direktiiviga kaitstud tegevustega, 
identiteedi konfidentsiaalsuse hoidmise 
kohustust.

d a) kordavad rikkumisest teatava isiku 
teatatud rikkumist pärast juhtumi 
menetlemise lõppemist.

2. Liikmesriigid näevad ette tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
mida kohaldatakse isikute suhtes, kes 
esitavad või avalikustavad paha- või 
kuritahtlikke teateid, sealhulgas meetmed 
nendele isikutele hüvitise maksmiseks, kes 

2. Liikmesriigid näevad ette tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
mida kohaldatakse isikute suhtes, kes 
esitavad või avalikustavad paha- või 
kuritahtlikke teateid, eeldusel et nende 
pahausksus on tõendatav, sealhulgas 
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on kandnud paha- või kuritahtliku 
rikkumisest teatamise või avalikustamise 
tõttu kahju.

meetmed nendele isikutele hüvitise 
maksmiseks, kes on kandnud paha- või 
kuritahtliku rikkumisest teatamise või 
avalikustamise tõttu kahju. See ei kehti 
heauskse rikkumisest teatamise ja 
avalikustamise suhtes ning juhul, kui on 
põhjendatud alus uskuda, et teatatud ja 
avalikustatud asjaolud on tõesed.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a

Delegeeritud õigusaktid, millega 
ajakohastatakse lisa

Kui uus liidu õigusakt kuulub artikli 1 
lõike 1 punktis a või artikli 1 lõikes 2 
sätestatud sisulisse kohaldamisalasse, 
muudab komisjon sellele vastavalt 
käesoleva direktiivi lisasid delegeeritud 
õigusaktiga.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt A – alapunkt 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:

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt A – alapunkt 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Läbivaatamise kord vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

2. Läbivaatamise kord vastavalt 
eelkõige järgmistele õigusaktidele:

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt 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 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt B a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

B a. Artikli 1 punkti a alapunkt ii b –
sotsiaalsed standardid, töötervishoid ja 
tööohutus

1. Euroopa Liidu sotsiaalsed 
standardid, mis on reguleeritud eelkõige 
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järgmiste õigusaktidega:

(i) nõukogu 19. detsembri 1978. aasta 
direktiiv 79/7/EMÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise 
rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas (EÜT L 6, 10.1.1979, lk 24);

(ii) nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta 
direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse 
kohta teavitada töötajaid töölepingu või 
töösuhte tingimustest (EÜT L 288, 
18.10.1991, lk 32);

(iii) nõukogu 25. juuni 1991. aasta 
direktiiv 91/383/EMÜ, millega 
täiendatakse meetmeid tähtajalise või 
ajutise töösuhtega töötajate tööohutuse ja 
töötervishoiu parandamise 
soodustamiseks (EÜT L 206, 29.7.1991, lk 
19);

(iv) nõukogu 22. juuni 1994. aasta 
direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta 
tööl (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12);

(v) nõukogu direktiiv 98/59/EÜ 
kollektiivseid koondamisi käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta (EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16);

(vi) nõukogu 29. juuni 1998. aasta 
direktiiv 98/49/EÜ ühenduse piires 
liikuvate töötajate ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate täiendavate pensioniõiguste 
kaitse kohta (EÜT L 209, 25.7.1998, 
lk 46);

(vii) nõukogu 27. novembri 2000. aasta 
direktiiv 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16);

(viii) nõukogu 29. juuni 2000. aasta 
direktiiv 2000/43/EÜ, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte 
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 
päritolust (EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22);

(ix) nõukogu 27. novembri 2000. aasta 
direktiiv 2000/79/EÜ, mis käsitleb 
Euroopa Lennuettevõtjate Ühenduse 
(AEA), Euroopa Transporditöötajate 
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Föderatsiooni (ETF), Euroopa 
Lennumeeskonnaliikmete Liidu (ECA), 
Euroopa Piirkondlike Lennuettevõtjate 
Ühenduse (ERA) ja Rahvusvahelise 
Lennutranspordiettevõtjate Ühenduse 
(IACA) sõlmitud kokkulepet 
tsiviillennunduse lennupersonali tööaja 
korralduse kohta (EÜT L 302, 1.12.2000, 
lk 57);

(x) nõukogu 12. märtsi 2001. aasta 
direktiiv 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete 
või nende osade üleminekul töötajate 
õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 82, 22.3.2001, 
lk 16);

(xi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2002. aasta direktiiv 
2002/15/EÜ autovedude alase liikuva 
tegevusega hõivatud isikute tööaja 
korralduse kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, 
lk 35–39) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus 
(EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate 
autovedusid käsitlevate 
sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 
millega muudetakse nõukogu määrusi 
(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 
11.4.2006, lk 1);

(xii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 235, 
23.9.2003, lk 10);

(xiii) nõukogu 13. detsembri 2004. aasta 
direktiiv 2004/113/EÜ meeste ja naiste 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta seoses kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumisega (ELT L 
373, 21.12.2004, lk 37);

(xiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. novembri 2003. aasta direktiiv 
2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate 
aspektide kohta (ELT L 299, 18.11.2003, 
lk 9);
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(xv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. juuli 2006. aasta direktiiv 2006/54/EÜ 
meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise 
kohta tööhõive ja elukutse küsimustes 
(ELT L 204, 26.7.2006, lk 23);

(xvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 
2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta 
tööandja maksejõuetuse korral (ELT L 
283, 28.10.2008, lk 36);

(xvii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/41/EL 
füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamise kohta, millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 86/613/EMÜ (ELT L 180, 
15.7.2010, lk 1);

(xviii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. aprilli 2014. aasta direktiiv 
2014/54/EL meetmete kohta, mis 
lihtsustavad töötajate vaba liikumise 
raames töötajatele antud õiguste 
kasutamist (ELT L 128, 30.4.2014, lk 8);

(xix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, 
mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) jõustamist ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 
mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11);

(xx) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. aprilli 2014. aasta direktiiv 
2014/50/EL, mis käsitleb 
miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise 
töötajate liikuvuse suurendamiseks 
täiendavate pensioniõiguste omandamise 
ja säilitamise parandamise teel (ELT 
L 128, 30.4.2014, lk 1);

(xxi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
450/2003 tööjõukuluindeksi kohta (ELT L 
69, 13.3.2003, lk 1);
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(xxii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1071/2009, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja 
tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 
14.11.2009, lk 51);

(xxiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord 
(ELT L 284, 30.10.2009, lk 1);

(xxiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 
492/2011 töötajate liikumisvabaduse 
kohta liidu piires (ELT L 141, 27.5.2011, 
lk 1);

(xxv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 
223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi 
enim puudustkannatavate isikute jaoks 
(ELT L 72, 12.3.2014, lk 1);

(xxvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. mai 2015. aasta määrus (EL) 
2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta 
(ELT L 141, 5.6.2015, lk 19).

2. Töötervishoiu ja tööohutuse 
standardid, mis on reguleeritud eelkõige 
järgmiste õigusaktidega:

(i) kõik üksikdirektiivid direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses; 

(ii) nõukogu 31. märtsi 1992. aasta 
direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu 
miinimumnõuete kohta, et osutada 
paremaid raviteenuseid laevadel 
(EÜT L 113, 30.4.1992, lk 19);

(iii) 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 
2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta 
(EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4);

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, 
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mis käsitleb masinaid ja millega 
muudetakse direktiivi 95/16/EÜ 
(ELT L 157, 9.6.2006, lk 24);

(v) komisjoni 7. veebruari 2006. aasta 
direktiiv 2006/15/EÜ, millega 
kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete 
soovituslike piirnormide teine loetelu, et 
rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, 
ning millega muudetakse direktiive 
91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ (ELT L 38, 
9.2.2006, lk 36);

(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. septembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade 
siseveo kohta (ELT L 260, 30.9.2008, 
lk 13);

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta direktiiv 
2009/104/EÜ töötajate poolt tööl 
kasutatavatele töövahenditele esitatavate 
ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete 
kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses) (ELT L 260, 3.10.2009, lk 5);

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta 
asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude 
eest tööl (ELT L 330, 16.12.2009, lk 28);

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 1338/2008 rahvatervist ning 
töötervishoidu ja tööohutust käsitleva 
ühenduse statistika kohta (ELT L 354, 
31.12.2008, lk 70).

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt C – alapunkt 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 
reguleeritud eelkõige järgmiste 
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reguleeritud järgmiste õigusaktidega: õigusaktidega:

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Eelkõige järgmiste õigusaktide 
kohaste tundlike ja ohtlike ainete 
turustamine ja kasutamine:

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Autoveosektori ohutusnõuded, mis 
on kehtestatud järgmiste õigusaktidega:

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

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Meretranspordisektori 
ohutusnõuded, mis on kehtestatud 
järgmiste õigusaktidega:

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

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

E. Artikli 1 punkti a alapunkt v –
keskkonnakaitse

E. Artikli 1 punkti a alapunkt v –
keskkonnakaitse, kestlik areng, 
jäätmekäitlus, mere-, õhu- ja mürasaaste, 
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vee ja pinnase kaitse ja majandamine, 
looduse ja bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse ning kliimamuutuste vastu 
võitlemine

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskkonnaalast vastutust 
käsitlevad õigusnormid, sealhulgas:

(NB! See lõige tuleks lisada I lisa I osa punkti E alapunkti i ette.)

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. oktoobril 2010. aasta määrus (EL) nr 
995/2010, milles sätestatakse puitu ja 
puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 
23);

välja jäetud

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 
2009/123/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb 
laevade põhjustatud merereostust ning 
karistuste kehtestamist merereostusega 
seotud rikkumiste eest (ELT L 280, 

välja jäetud
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27.10.2009, lk 52);

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 
2015/757, mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli ning millega 
muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ (ELT L 
123, 19.5.2015, lk 55);

välja jäetud

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. novembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta 
ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja 
direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta 
(ELT L 330, 10.12.2013, lk 1);

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(xvii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. juuli 2012. aasta määrus (EL) 
nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi 
ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, 
lk 60);

välja jäetud
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – alapunkt viii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(viii) Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006.aasta määrus 
(EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja 
millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning 
samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja 
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ 
(ELT L 396, 30.12.2006, lk 1);

välja jäetud

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – alapunkt ix

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 
2015/2193 keskmise võimsusega 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
teatavate saasteainete heite piiramise 
kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1).

välja jäetud

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Keskkonnateabele juurdepääsu 
käsitlevad õigusnormid:

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 
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2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku 
juurdepääsu ja nõukogu direktiivi 
90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (ELT L 41, 14.2.2003, lk 26);

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 
1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 
31.5.2001, lk 43);

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1367/2006 keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise Århusi 
konventsiooni sätete kohaldamise kohta 
ühenduse institutsioonide ja organite 
suhtes (ELT L 264, 25.9.2006, lk 13);

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. märtsi 2007. aasta direktiiv 
2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa 
Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur 
(INSPIRE) (ELT L 108, 25.4.2007, lk 1);

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, 
milles sätestatakse üldsuse kaasamine 
teatavate keskkonnaga seotud kavade ja 
programmide koostamisse ning 
muudetakse nõukogu direktiive 
85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse 
kaasamisega ning õiguskaitse 
kättesaadavusega (ELT L 156, 25.6.2003, 
lk 17).

(NB! See lõige tuleks paigutada punkti E 
alapunkti ii järele.)

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Keskkonda ja kliimat käsitlevad 
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õigusnormid, sealhulgas:

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1293/2013, millega luuakse 
keskkonna- ja kliimameetmete programm 
(LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 614/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 185);

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiiv 
2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest 
toodetud energia kasutamise edendamise 
kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 
2003/30/EÜ muutmise ja hilisema 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 
5.6.2009, lk 16);

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiiv 
2009/29/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja 
laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
(ELT L 140, 5.6.2009, lk 63), ning kõik 
sellega seotud määrused;

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr
421/2014, millega muudetakse direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem, seoses sellise 
rahvusvahelise kokkuleppe 
rakendamisega 2020. aastaks, mille alusel 
kohaldatakse rahvusvahelise lennunduse 
heitkoguste suhtes ühtset üleilmset 
turupõhist meedet (ELT L 129, 30.4.2014, 
lk 1);

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiiv 
2009/31/EÜ, milles käsitletakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist 
ning millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 85/337/EMÜ ja direktiive 
2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 
2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust 
(EÜ) nr 1013/2006 (ELT L 140, 5.6.2009, 
lk 114);
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(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2013. aasta määrus (EL) 
nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite 
seire- ja aruandlusmehhanismi ning 
kliimamuutusi käsitleva muu olulise 
siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta 
ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 165, 
18.6.2013, lk 13);

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 
517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside 
kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 
20.5.2014, lk 195);

(viii) nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta 
direktiiv 2003/96/EÜ, millega 
korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse 
raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51);

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 
2012/27/EL, milles käsitletakse 
energiatõhusust, muudetakse direktiive 
2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 
14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Kestlikku arengut ja jäätmekäitlust 
käsitlevad õigusnormid, sealhulgas:

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiiv 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3);

(ii) nõukogu 26. aprilli 1999. aasta 
direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta 
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(EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1); 

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta 
(ELT L 190, 12.7.2006, lk 1);

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 1994. aasta direktiiv 
94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete 
kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10);

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2015. aasta direktiiv (EL) 
2015/720, millega muudetakse direktiivi 
94/62/EÜ seoses õhukeste 
plastkandekottide tarbimise 
vähendamisega (ELT L 115, 6.5.2015, lk 
11);

(vi) direktiiv 2012/19/EL elektri- ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete 
(elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 
24.7.2012, lk 38);

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. septembri 2006. aasta direktiiv 
2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.9.2006, lk 
1);

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/65/EL 
teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 
1.7.2011, lk 88);

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. septembri 2000. aasta direktiiv 
2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, 
lk 34);

(x) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 
2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust, pidades silmas 
mootorsõidukite korduvkasutatavust, 
ringlussevõetavust ja taaskasutatavust, 
ning millega muudetakse nõukogu 
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direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 310, 
25.11.2005, lk 10);

(xi) nõukogu 16. septembri 1996. aasta 
direktiiv 96/59/EÜ polüklooritud 
bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide 
(PCB/PCT) kõrvaldamise kohta (EÜT L 
243, 24.9.1996, lk 31);

(xii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/65/EL 
teatavate ohtlike ainete kasutamise 
piiramise kohta elektri- ja 
elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 
1.7.2011, lk 88);

(xiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ 
teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 
197, 21.7.2001, lk 30);

(xiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta (ELT 
L 27, 30.1.2010, lk 1);

(xvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. novembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta 
ning määruse (EÜ) nr 1013/2006 ja 
direktiivi 2009/16/EÜ muutmise kohta 
(ELT L 330, 10.12.2013, lk 1);

(xvii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
4. juuli 2012. aasta määrus (EL) 
nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi 
ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, 
lk 60);

(xviii) nõukogu 8. juuni 1993. aasta 
määrus (Euratom) nr 1493/93 
radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest 
liikmesriigist teise (EÜT L 148, 19.6.1993, 
lk 1).

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Mere-, õhu- ja mürasaastet 
käsitlevad õigusnormid, sealhulgas:

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ 
välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu 
puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 
11.6.2008, lk 1);

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2004. aasta direktiiv 
2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, 
elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste 
aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta 
välisõhus (ELT L 23, 26.1.2005, lk 3);

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
850/2004 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta ning millega 
muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ (ELT 
L 158, 30.4.2004, lk 7);

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete 
kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 1);

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 
2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete 
siseriiklike ülemmäärade kohta (EÜT 
L 309, 27.11.2001, lk 22);

(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 1994. aasta direktiiv 
94/63/EÜ bensiini säilitamisel ja selle 
terminalidest teenindusjaamadesse 
jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite 
(LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta 
(EÜT L 365, 31.12.1994, lk 24);

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 
2009/126/EÜ mootorsõidukite tankimisel 
teenindusjaamades eralduvate 
bensiiniaurude regenereerimise II etapi 
kohta (ELT L 285, 31.10.2009. lk 36);

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 
29.6.2007, lk 1);

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite 
ja mootorite tüübikinnitust seoses 
raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavust ning millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 
2007/46/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 
2005/78/EÜ (ELT L 188, 18.7.2009, lk 1);

(x) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 
2014/94/EL alternatiivkütuste taristu 
kasutuselevõtu kohta (ELT L 307, 
28.10.2014, lk 1);

(xi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 443/2009, millega kehtestatakse uute 
sõiduautode heitenormid väikesõidukite 
süsinikdioksiidiheite vähendamist 
käsitleva ühenduse tervikliku 
lähenemisviisi raames (ELT L 140, 
5.6.2009, lk 1);

(xii) direktiiv 1999/94/EÜ, milles 
käsitletakse kütusesäästuga ja 
süsinikdioksiidi heitmetega seotud 
andmete tarbijale kättesaadavust uute 
sõiduautode turustamisel (EÜT L 12, 
18.1.2000, lk 16);

(xiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. mai 2011. aasta määrus (EL) 
nr 510/2011, millega kehtestatakse uute 
väikeste tarbesõidukite heitenormid, 
lähtudes väikesõidukite CO2-heite 
vähendamist käsitlevast liidu terviklikust 
lähenemisviisist (ELT L 145, 31.5.2011, lk 
1);

(xiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/40/EÜ, 
mis käsitleb mootorsõidukite 
kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 
70/156/EMÜ (ELT L 161, 14.6.2006, lk 
12);

(xv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiiv 
2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate maanteesõidukite 
edendamise kohta (ELT L 120, 15.5.2009, 
lk 12);

(xvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 
2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid 
kasutatavate liikurmasinate 
sisepõlemismootorite gaasiliste 
saasteainete ja tahkete osakeste heite 
piirnorme ja tüübikinnitusega seotud 
nõudeid, millega muudetakse määruseid 
(EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 
ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja 
tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 
16.9.2016, lk 53);

(xvii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta direktiiv 
2010/75/EL tööstusheidete kohta 
(saastuse kompleksne vältimine ja 
kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17);

(xviii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 
2015/2193 keskmise võimsusega 
põletusseadmetest õhku eralduvate 
teatavate saasteainete heite piiramise 
kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1);

(xix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta direktiiv 
2008/101/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada 
lennutegevus ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi (ELT L 8, 13.1.2009, 
lk 3);

(xx) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 549/2004, millega sätestatakse 
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raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks 
(raammäärus) (ELT L 96, 31.3.2004, lk 
1);

(xxi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/38/EÜ, 
millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ 
raskete kaubaveokite maksustamise kohta 
teatavate infrastruktuuride kasutamise 
eest (ELT L 157, 9.6.2006, lk 8);

(xxii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. novembri 2002. aasta direktiiv 
2002/84/EÜ, millega muudetakse 
direktiive, mis käsitlevad laevade 
põhjustatud merereostuse vältimist ja 
meresõiduohutust (EÜT L 324, 
29.11.2002, lk 53);

(xxiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 
546/2014, millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb 
ühenduse laevastiku mahutavuse 
poliitikat siseveetranspordi edendamiseks 
(ELT L 163, 29.5.2014, lk 15);

(xxiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiiv 
2009/30/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 98/70/EÜ seoses bensiini, 
diislikütuse ja gaasiõli 
spetsifikatsioonidega ja kehtestatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
järelevalve ja vähendamise mehhanism 
ning millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 1999/32/EÜ seoses 
siseveelaevades kasutatava kütuse 
spetsifikatsioonidega ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 93/12/EMÜ (ELT 
L 140, 5.6.2009, lk 88);

(xxv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 
2009/123/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb 
laevade põhjustatud merereostust ning 
karistuste kehtestamist merereostusega 
seotud rikkumiste eest (ELT L 280, 
27.10.2009, lk 52);

(xxvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 
2015/757, mis käsitleb meretranspordist 
pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 
aruandlust ja kontrolli ning millega 
muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ (ELT L 
123, 19.5.2015, lk 55);

(xxvii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
14. aprilli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
782/2003 tinaorgaaniliste ühendite 
keelamise kohta laevadel (ELT L 115, 
9.5.2003, lk 1);

(xxviii)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. juuni 2002. aasta direktiiv 
2002/49/EÜ, mis on seotud 
keskkonnamüra hindamise ja 
kontrollimisega (EÜT L 189, 18.7.2002, lk 
12);

(xxix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/14/EÜ 
välitingimustes kasutatavate seadmete 
müra kohta käivate liikmesriikide 
seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 
3.7.2000, lk 1);

(xxx) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. juuni 2002. aasta direktiiv 
2002/49/EÜ, mis on seotud 
keskkonnamüra hindamise ja 
kontrollimisega (EÜT L 189, 18.7.2002, lk 
12).

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Vee ja pinnase kaitset ja 
majandamist käsitlevad õigusnormid, 
sealhulgas: 

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 
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lk 1);

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta direktiiv 
2008/105/EÜ, mis käsitleb 
keskkonnakvaliteedi standardeid 
veepoliitika valdkonnas ning millega 
muudetakse nõukogu direktiive 
82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 
84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja 
tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning 
muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 
348, 24.12.2008, lk 84);

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee 
kaitset reostuse ja seisundi halvenemise 
eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19);

(iv) nõukogu 21. mai 1991. aasta 
direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee 
puhastamise kohta (EÜT L 135, 
30.5.1991, lk 40);

(v) nõukogu 3. novembri 1998. aasta 
direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi 
kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32);

(vi) komisjoni 16. mai 2003. aasta 
direktiiv 2003/40/EÜ, milles kehtestatakse 
loodusliku mineraalvee komponentide 
loetelu, kontsentratsioonipiirid ja 
märgistamise nõuded ning osooniga 
rikastatud õhu kasutustingimused 
loodusliku mineraalvee ja allikavee 
töötlemisel (ELT L 126, 22.5.2003, lk 34);

(vii) komisjoni 9. veebruari 2010. aasta 
määrus (EL) nr 115/2010, millega 
sätestatakse aktiveeritud 
alumiiniumoksiidi kasutamise tingimused 
fluoriidi eemaldamiseks looduslikust 
mineraalveest ja allikaveest (ELT L 37, 
10.2.2010, lk 13);

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. veebruari 2006. aasta direktiiv 
2006/7/EÜ, mis käsitleb suplusvee 
kvaliteedi juhtimist ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
76/160/EMÜ (ELT L 64, 4.3.2006, lk 37);
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(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. juuni 2008. aasta direktiiv 
2008/56/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane 
tegevusraamistik (merestrateegia 
raamdirektiiv) (ELT L 164, 25.6.2008, lk 
19);

(x) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
648/2004 detergentide kohta (ELT L 104, 
8.4.2004, lk 1);

(xi) nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1);

(xii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. detsembri 2006. aasta direktiiv 
2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee 
kaitset reostuse ja seisundi halvenemise 
eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19);

(xiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 
2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja 
maandamise kohta (ELT L 288, 
6.11.2007, lk 27);

(xiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. aprilli 2014. aasta direktiiv 
2014/52/EL, millega muudetakse 
direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta (ELT L 124, 25.4.2014, lk 1).

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Looduse ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitset käsitlevad 
õigusnormid, sealhulgas:

(i) nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiv 92/43/EMÜ looduslike
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elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 
22.7.1992, lk 7);

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiiv 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7);

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 
1143/2014 looduslikku tasakaalu 
ohustavate võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta 
(ELT L 317, 4.11.2014, lk 35);

(iv) nõukogu 27. septembri 2001. aasta 
määrus (EÜ) nr 1936/2001, milles 
sätestatakse teatavate siirdekalavarude 
püügi suhtes kohaldatavad 
kontrollimeetmed (EÜT L 263, 3.10.2001, 
lk 1);

(v) nõukogu 11. juuni 2007. aasta 
määrus (EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja 
piirkonnast puuduvate liikide kasutamise 
kohta vesiviljeluses (ELT L 168, 
28.6.2007, lk 1);

(vi) nõukogu 28. märtsi 1983. aasta 
direktiiv 83/129/EMÜ teatavate 
hülgepoegade nahkade ja neist 
valmistatud toodete liikmesriikidesse 
importimise kohta (EÜT L 91, 9.4.1983, lk 
30);

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1007/2009 hülgetoodetega kauplemise 
kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 36);

(viii) nõukogu 15. juuli 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 734/2008, milles 
käsitletakse ohualdiste avamere 
ökosüsteemide kaitset 
põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest 
(ELT L 201, 30.7.2008, lk 8);

(ix) nõukogu 26. aprilli 2004. aasta 
määrus (EÜ) nr 812/2004, millega 
sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku 
püügi kohta püügipiirkondades, ja 
muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98 (ELT 
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L 150, 30.4.2004, lk 12);

(x) nõukogu 9. detsembri 1996. aasta 
määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma-
ja taimeliikide kaitse kohta nendega 
kauplemise reguleerimise teel (EÜT L 61, 
3.3.1997, lk 1);

(xi) komisjoni 4. mai 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 865/2006, millega 
kehtestatakse looduslike looma- ja 
taimeliikide kaitset nendega kauplemise 
reguleerimise teel käsitleva nõukogu 
määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, 
lk 1);

(xii) komisjoni 23. augusti 2012. aasta 
rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, 
millega nähakse ette nõukogu määruses 
(EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja 
taimeliikide kaitse kohta nendega 
kauplemise reguleerimise teel) sätestatud 
lubade, sertifikaatide ja muude 
dokumentide kujundust käsitlevad 
eeskirjad ning muudetakse komisjoni 
määrust (EÜ) nr 865/2006 (ELT L 242, 
7.9.2012, lk 13);

(xii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) 
nr 1523/2007, millega keelatakse kassi ja 
koera karusnahkade ning neid 
karusnahku sisaldavate toodete 
turuleviimine ja ühendusse import või 
ühendusest eksport (ELT L 343, 
27.12.2007, lk 1);

(xiv) nõukogu 29. märtsi 1999. aasta 
direktiiv 1999/22/EÜ, mis käsitleb 
metsloomade pidamist loomaaedades 
(EÜT L 94, 9.4.1999, lk 24);

(xv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) 
nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja 
puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 
23);

(xvi) nõukogu 20. detsembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-
litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta 
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puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse 
(ELT L 347, 30.12.2005, lk 1);

(xvii) komisjoni 8. detsembri 2014. aasta 
määrus (EL) nr 1307/2014 suure 
bioloogilise mitmekesisusega rohumaa 
kriteeriumide ja geograafilise ulatuse 
määramise kohta vastavalt bensiini ja 
diislikütuse kvaliteeti käsitleva Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
98/70/EÜ artikli 7b lõike 3 punktile c ning 
taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamist käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2009/28/EÜ artikli 17 lõike 3 
punktile c (ELT L 351, 9.12.2014, lk 3).

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g. Kemikaale käsitlevad õigusnormid, 
sealhulgas:

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) ning millega 
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, 
muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus 
(EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu 
direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni 
direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 
93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 
30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt E – lõige 1 h (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 h. Mahepõllumajanduslikke tooteid 
käsitlevad õigusnormid, sealhulgas: 

(i) nõukogu 28. juuni 2007. aasta 
määrus (EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta 
(ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumaohutust käsitlevad normid vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

Tuumaohutust käsitlevad normid vastavalt 
eelkõige järgmistele õigusaktidele:

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt F – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) nõukogu 25. juuni 2009. aasta 
direktiiv 2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik (ELT L 172, 2.7.2009, 
lk 18);

(i) nõukogu 25. juuni 2009. aasta 
direktiiv 2009/71/Euratom, millega luuakse 
tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev 
ühenduse raamistik (ELT L 172, 2.7.2009, 
lk 18), ning nõukogu 8. juuli 2014. aasta 
direktiiv 2014/87/Euratom, millega 
muudetakse direktiivi 2009/71/Euratom, 
millega luuakse tuumaseadmete 
tuumaohutust käsitlev ühenduse 
raamistik (ELT L 219, 25.7.2014, lk 42);

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt G – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

G. Artikli 1 punkti a alapunkt vii –
toidu- ja söödaohutus, loomade tervis ja 
loomade heaolu:

G. Artikli 1 punkti a alapunkt vii –
toidu- ja söödaohutus:

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt G – alapunkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Muud toidu- ja söödaohutuse 
seisukohast olulised seadusandlikud 
aktid, eelkõige:

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu 
ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 
1);

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/41/EÜ 
geneetiliselt muundatud 
mikroorganismide suletud keskkonnas 
kasutamise kohta (ELT L 125, 21.5.2009, 
lk 75);

(iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) 
nr 1830/2003, milles käsitletakse 
geneetiliselt muundatud organismide 
jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt 
muundatud organismidest valmistatud 
toiduainete ja sööda jälgitavust ning 
millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ 
(ELT L 268, 18.10.2003, lk 24);

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) 
nr 1946/2003 geneetiliselt muundatud 
organismide piiriülese liikumise kohta 
(ELT L 287, 5.11.2003, lk 1);

(v) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
852/2004 toiduainete hügieeni kohta 
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(ELT L 139, 30.4.2004, lk 1);

(vi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
2003/2003 väetiste kohta (ELT L 304, 
21.11.2003, lk 1);

(vii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu
21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1069/2009, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete tervise-eeskirjad (ELT L 
300, 14.11.2009, lk 1); 

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1);

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 
309, 24.11.2009, lk 71);

(x) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 
396/2005 taimses ja loomses toidus ja 
söödas või nende pinnal esinevate 
pestitsiidide jääkide piirnormide kohta 
(ELT L 70, 16.3.2005, lk 1);

(xi) nõukogu 15. jaanuari 2016. aasta 
määrus (Euratom) 2016/52, millega 
kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärad 
tuumaavarii või muu kiirgusliku 
avariiolukorra puhul ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 
ja komisjoni määrused (Euratom) 
nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/90 (ELT 
L 13, 20.1.2016, lk 2); 

(xii) nõukogu 15. jaanuari 2016. aasta 
määrus (Euratom) 2016/52, millega 
kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärad 
tuumaavarii või muu kiirgusliku 
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avariiolukorra puhul ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 
ja komisjoni määrused (Euratom) 
nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/90 (ELT 
L 13, 20.1.2016, lk 2);

(xiii) nõukogu 15. jaanuari 2016. aasta 
määrus (Euratom) 2016/52, millega 
kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärad 
tuumaavarii või muu kiirgusliku 
avariiolukorra puhul ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 
ja komisjoni määrused (Euratom) 
nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/90 (ELT 
L 13, 20.1.2016, lk 2);

(xiv) nõukogu 25. juuni 2002. aasta 
otsus 2002/628/EÜ, mis käsitleb 
Cartagena bioohutuse protokolli 
sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (EÜT 
L 201, 31.7.2002, lk 48);

(xv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. mai 2012. aasta määrus (EL) 
nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide 
turul kättesaadavaks tegemist ja 
kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1);

(xvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
470/2009, milles sätestatakse ühenduse 
menetlused farmakoloogiliste toimeainete 
jääkide piirnormide kehtestamiseks 
loomsetes toiduainetes ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
726/2004 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 11);

(xvii) nõukogu 29. aprilli 1996. aasta 
direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette 
teatavate ainete ja nende jääkide 
kontrollimise meetmed elusloomades ja 
loomsetes toodetes ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 
86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 
91/664/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 
10);
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(xviii) nõukogu 29. aprilli 1996. aasta 
direktiiv 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate 
hormonaalse või türostaatilise toimega 
ainete ja beetaagonistide kasutamise 
keelamist loomakasvatuses ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 
88/299/EMÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 
3);

(xix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
853/2004, millega sätestatakse loomset 
päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT 
L 139, 30.4.2004, lk 55);

(xx) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 
854/2004, millega kehtestatakse 
erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud 
loomsete saaduste ametlikuks 
kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004, lk 
206);

(xxi) nõukogu 16. detsembri 2002. aasta 
direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse 
inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste 
tootmist, töötlemist, turustamist ja 
ühendusse toomist reguleerivad 
loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 
23.1.2003, lk 11);

(xxii) komisjoni 15. novembri 2005. 
aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005 
toiduainete mikrobioloogiliste 
kriteeriumide kohta (ELT L 338, 
22.12.2005, lk 1);

(xxiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) 
nr 2160/2003 salmonella ja teiste 
konkreetsete toidupõhiste zoonootilise 
toimega mõjurite kontrolli kohta 
(ELT L 325, 12.12.2003, lk 1);

(xxiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. novembri 2003. aasta direktiiv 
2003/99/EÜ zoonooside ja zoonootilise 
toimega mõjurite seire kohta, millega 
muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ 
ja tühistatakse nõukogu direktiiv 
92/117/EMÜ (ELT L 325, 12.12.2003, 
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lk 31);

(xxv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
1331/2008, millega kehtestatakse toidu 
lisaainete, toiduensüümide ning toidu 
lõhna- ja maitseainete lubade andmise 
ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, 
lk 1);

(xxvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 1332/2008, mis käsitleb toiduensüüme 
ning millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 83/417/EMÜ, nõukogu määrust 
(EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, 
nõukogu direktiivi 2001/112/EÜ ja 
määrust (EÜ) nr 258/97 (ELT L 354, 
31.12.2008, lk 7); 

(xxvii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT 
L 354, 31.12.2008, lk 16);

(xxviii)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
1334/2008, mis käsitleb toiduainetes 
kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning 
teatavaid lõhna- ja maitseomadustega 
toidu koostisosi ning millega muudetakse 
nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, 
määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 
110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ 
(ELT L 354, 31.12.2008, lk 34);

(xxix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
10. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
2065/2003 toidus või toidu pinnal 
kasutatavate või kasutamiseks mõeldud 
suitsutuspreparaatide kohta (ELT L 309, 
26.11.2003, lk 1);

(xxx) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiiv 
2009/32/EÜ toiduainete ja toidu 
koostisosade tootmisel kasutatavaid 
ekstrahente käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 
141, 6.6.2009, lk 3);

(xxxi) nõukogu 8. veebruari 1993. aasta 
määrus (EMÜ) nr 315/93, milles 
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sätestatakse ühenduse menetlused toidus 
sisalduvate saasteainete suhtes (EÜT L 
37, 13.2.1993, lk 1);

(xxxii) komisjoni 19. detsembri 2006. 
aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega 
sätestatakse teatavate saasteainete 
piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 
20.12.2006, lk 5);

(xxxiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. veebruari 1999. aasta direktiiv 
1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega 
töödeldud toitu ja toidu koostisosasid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta (EÜT L 66, 13.3.1999, 
lk 16);

(xxxiv)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks 
ettenähtud materjalide ja esemete kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 
13.11.2004, lk 4);

(xxxv) nõukogu 18. oktoobri 1982. aasta 
direktiiv 82/711/EMÜ, millega 
sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks 
mõeldud plastmaterjalide ja -esemete 
koostisainete migratsiooni testimiseks 
vajalikud põhireeglid (EÜT L 297, 
23.10.1982, lk 26);

(xxxvi)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) 
nr 1169/2011, milles käsitletakse 
toidualase teabe esitamist tarbijatele ning 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja 
(EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni direktiiv 
87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 
90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 
1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni 
direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning 
komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT 
L 304, 22.11.2011, lk 18);

(xxxvii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta määrus (EL) 
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nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, 
meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks 
ettenähtud toidu ning kehakaalu 
alandamiseks ettenähtud päevase toidu 
asendajate kohta, millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, 
komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 
1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 
2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning 
komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja 
(EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, 
lk 35);

(xxxiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2018. aasta määrus (EL) 
2018/848, mis käsitleb 
mahepõllumajanduslikku tootmist ja 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
834/2007 (ELT L 150, 5.6.2015, lk 1);

(xxxix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus 
(EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta ja 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487);

(xxxx) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 
L 354, 28.12.2013, lk 22);

(xxxxi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 
922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 
1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 
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347, 20.12.2013, lk 671);

(xxxxii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) 
nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate 
söödalisandite kohta (ELT L 268, 
18.10.2003, lk 29);

(xxxxiii) nõukogu 26. märtsi 1990. aasta 
direktiiv 90/167/EMÜ, millega 
kehtestatakse ravimsöötade ühenduses 
valmistamise, turuleviimise ja kasutamise 
tingimused (EÜT L 92, 7.4.1990, lk 42);

(xxxxiv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. novembri 2001. aasta direktiiv 
2001/82/EÜ veterinaarravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta 
(EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1);

(xxxxv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ 
loomatoidus leiduvate soovimatute ainete 
kohta (EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10);

(xxxxvi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
767/2009 sööda turuleviimise ja 
kasutamise kohta, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiivid 
79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 
93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, 
komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning 
komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 
1.9.2009, lk 1);

(xxxxii) komisjoni 5. märtsi 2008. aasta 
direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse 
eritoitmiseks mõeldud söötade 
sihtkasutuse nimekiri (ELT L 62, 
6.3.2008, lk 9);

(xxxxiii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) 
nr 183/2005, millega kehtestatakse 
söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 
8.2.2005, lk 1).
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Loomade heaolu kaitse vastavalt 
järgmistele õigusaktidele: 

G a. Artikli 1 punkti a alapunkt vii a –
loomatervis ning loomade kaitse ja 
heaolu.

Loomatervist ning loomade kaitset ja 
heaolu käsitlevad õigusnormid ja 
standardid vastavalt eelkõige järgmistele 
õigusaktidele:

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt G a – alapunktid iv–xxv (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
22. septembri 2010. aasta direktiiv 
2010/63/EL teaduslikel eesmärkidel 
kasutatavate loomade kaitse kohta 
(ELT L 276, 20.10.2010, lk 33);

(v) nõukogu 26. juuni 1990. aasta 
direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse 
ühendusesiseses kaubanduses teatavate 
elusloomade ja toodete suhtes seoses 
siseturu väljakujundamisega 
kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi 
kontrolle (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29);

(vi) nõukogu 15. juuli 1991. aasta 
direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse 
ette ühendusse kolmandatest riikidest 
saabuvate loomade veterinaarkontrolli 
korraldamise põhimõtted ning 
muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 
90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 
24.9.1991, lk 56);

(vii) nõukogu 11. detsembri 1989. aasta 
direktiiv 89/662/EMÜ 
veterinaarkontrollide kohta 
ühendusesiseses kaubanduses seoses 
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siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 
30.12.1989, lk 13);

(viii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT 
L 342, 22.12.2009, lk 59);

(ix) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 
2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, 
ristandaretussigade ja nende 
aretusmaterjali aretuse, turustamise ning 
nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate 
zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste 
kohta, millega muudetakse määrust (EL) 
nr 652/2014, nõukogu direktiive 
89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks teatavad 
õigusaktid tõuaretuse valdkonnas 
(tõuaretuse määrus) (ELT L 171, 
29.6.2016, lk 66);

(x) nõukogu 15. juuli 2008. aasta 
direktiiv 2008/73/EÜ, millega 
lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja
andmete avaldamise korda veterinaar- ja 
zootehnika valdkonnas ning muudetakse 
direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 
88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 
89/556/EMÜ, 90/426/EMÜ, 90/427/EMÜ, 
90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 
91/68/EMÜ, 91/496/EMÜ, 92/35/EMÜ, 
92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 
94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 
2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 
2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ (ELT L 219, 
14.8.2008, lk 40);

(xi) nõukogu 25. juuni 1997. aasta 
määrus (EÜ) nr 1255/97 ühenduse 
kriteeriumide kohta peatuspaikadele ja 
direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud 
teekonnaplaanide muutmise kohta (EÜT 
L 174, 2.7.1997, lk 1);

(xii) nõukogu 17. detsembri 1996. aasta 
direktiiv 96/93/EÜ loomade ja loomsete 
saaduste sertifitseerimise kohta 
(EÜT L 13, 16.1.1997, lk 28);

(xiii) nõukogu 17. detsembri 2003. aasta 
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määrus (EÜ) nr 21/2004, millega 
kehtestatakse lammaste ja kitsede 
identifitseerimise ja registreerimise 
süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ 
ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8);

(xiv) komisjoni 15. detsembri 2006. 
aasta otsus 2006/968/EÜ, millega 
rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) 
nr 21/2004 lammaste ja kitsede 
elektroonilise identifitseerimise suuniste 
ja korra osas (ELT L 401, 30.12.2006, 
lk 41);

(xv) nõukogu 17. detsembri 1999. aasta 
otsus 1999/879/EÜ, mis käsitleb veiste 
somatotropiini turuleviimist ja 
manustamist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks otsus 90/218/EMÜ (EÜT L 331, 
23.12.1999, lk 71);

(xvi) nõukogu 19. juuli 1999. aasta 
direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse 
munakanade kaitse miinimumnõuded 
(EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53);

(xvii) nõukogu 28. juuni 2007. aasta 
direktiiv 2007/43/EÜ, millega sätestatakse 
lihakanade kaitse miinimumeeskirjad 
(ELT L 182, 12.7.2007, lk 19);

(xiii) nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/119/EÜ, milles sätestatakse 
vasikate kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 10, 15.1.2009, lk 7);

(xix) nõukogu 18. detsembri 2008. aasta 
direktiiv 2008/120/EÜ, milles sätestatakse 
sigade kaitse miinimumnõuded 
(ELT L 47, 18.2.2009, lk 5);

(xx) nõukogu 4. novembri 1991. aasta 
määrus (EMÜ) nr 3254/91 ühenduses 
püünisraudade keelamise ja ühendusse 
teatavate metsloomaliikide karusnahkade 
ja neist valmistatud kaupade sisseveo 
kohta, mis pärinevad riikidest, kus loomi 
püütakse püünisraudade või püünisjahi 
meetoditega, mis ei vasta 
rahvusvahelistele humaanse püünisjahi 
standarditele (EÜT L 308, 9.11.1991, lk 
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1);

(xxi) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta 
direktiiv 2013/31/EL, millega muudetakse 
direktiivi 92/65/EMÜ seoses 
loomatervishoiunõuetega liidusiseseks 
kauplemiseks koerte, kasside ja 
valgetuhkrutega ning nende liitu 
importimiseks (ELT L 178, 28.6.2013, lk 
107);

(xxii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta määrus (EL) 
nr 576/2013 lemmikloomade 
mittekaubandusliku liikumise kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 998/2003 (ELT L 178, 28.6.2013, 
lk 1);

(xxiii) nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiv 2009/156/EÜ hobuslaste 
liikumist ja kolmandatest riikidest 
importimist reguleerivate 
loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 192, 
23.7.2010, lk 1);

(xxiv) nõukogu 29. aprilli 1992. aasta 
direktiiv 92/35/EMÜ, milles sätestatakse 
hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad 
ja tõrjemeetmed (EÜT L 157, 10.6.1992, 
lk 19).

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt H – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

H. Artikli 1 punkti a alapunkt viii –
rahvatervis

H. Artikli 1 punkti a alapunkt viii –
rahvatervis ja terviseturve
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt H – alapunkt 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Meetmed, millega on kehtestatud 
ranged inimelundite ja inimpäritoluga 
ainete kvaliteedi- ja ohutusnõuded, 
eelkõige vastavalt järgmistele 
õigusaktidele:

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa –punkt H – alapunkt 1 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) komisjoni 25. juuli 2016. aasta 
direktiiv (EL) 2016/1214, millega 
muudetakse direktiivi 2005/62/EÜ seoses 
vereteenistusasutuste kvaliteedisüsteemi 
suhtes kehtivate standardite ja 
spetsifikaatidega (ELT L 199, 26.7.2016, 
lk 14);

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa –punkt H – alapunkt 1 – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i b) komisjoni 30. septembri 2005. 
aasta direktiiv 2005/61/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2002/98/EÜ 
jälgitavusnõuete ning rasketest 
kõrvaltoimetest ja tõsistest kõrvalekalletest 
teavitamise osas (ELT L 256, 1.10.2005, 
lk 32);
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa –punkt H – alapunkt 1 – alapunkt i c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i c) komisjoni 22. märtsi 2004. aasta 
direktiiv 2004/33/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2002/98/EÜ seoses 
teatavate tehniliste nõuetega vere ja 
verekomponentide osas (ELT L 91, 
30.3.2004, lk 25);
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa –punkt H – alapunkt 1 – alapunkt i d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i d) komisjoni 30. septembri 2005. 
aasta direktiiv 2005/62/EÜ, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2002/98/EÜ
vereteenistusasutuste kvaliteedisüsteemiga 
seotud ühenduse standardite ja 
spetsifikaatide suhtes (ELT L 256, 
1.10.2005, lk 41);
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa –punkt H – alapunkt 1 – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/53/EL 
siirdamiseks ettenähtud inimelundite 
kvaliteedi- ja ohutusstandardite kohta
(ELT L 207, 6.8.2010, lk 14).

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt H – alapunkt 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Meetmed, millega on kehtestatud 
ranged kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
ravimitele ja meditsiiniseadmetele, 
eelkõige vastavalt järgmistele 
õigusaktidele:

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt H – alapunkt 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 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), 
ning tubakatoodete reklaam ja sponsorlus 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivile 
2003/33/EÜ tubakatoodete reklaami ja 
sponsorlusega seotud õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta 
liikmesriikides (ELT L 152, 20.6.2003, lk 
16).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt H – alapunkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Alkoholist põhjustatud kahju 
ärahoidmine ja prioriteedid, mis on 
seatud Euroopa strateegias, mille eesmärk 
on toetada liikmesriike alkoholist 
põhjustatud kahju vähendamisel.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt H – alapunkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Muud rahvatervisega seotud 
seadusandlikud aktid, eelkõige:

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 
2017/746 in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL 
(ELT L 117, 5.5.2017, lk 176);

(ii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT 
L 342, 22.12.2009, lk 59).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I osa – punkt I – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijate õigused ja tarbijakaitse vastavalt 
järgmistele õigusaktidele:

Tarbijate õigused ja tarbijakaitse vastavalt 
eelkõige järgmistele õigusaktidele:
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