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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 33, 43, 50, artikli 53 lõiget 1, 
artikleid 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 
169, 192, 207, artikli 325 lõiget 4 ja artiklit 
352, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artiklit 31,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat,

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 14. 
veebruari 2017. aasta resolutsiooni 
rikkumisest teatajate rolli kohta ELi 
finantshuvide kaitsmisel,

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 24. 
oktoobri 2017. aasta resolutsiooni 
õiguspäraste meetmete kohta üldsuse 
huvides äriühingute ja avalik-õiguslike 
asutuste konfidentsiaalset teavet 
avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks,

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 6 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni,

Muudatusettepanek 6

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 või töötasid 
mõne organisatsiooni heaks või 
puutuvad/puutusid sellega kokku, saavad 
sageli esimesena teada selles kontekstis 
tekkivatest ohtudest, kuritegevusest või 
ebaseaduslikust tegevusest või kahjust 
avalikule huvile. Rikkumisest teatades on 
neil tähtis roll seaduserikkumiste 
paljastamisel ja ärahoidmisel, ühiskonna 
heaolu kaitsmisel ning põhiõiguste, sh 
väljendus- ja teabevabaduse õiguse 
kaitsel. Rikkumisest teatajatel on oluline 
roll väärteo või ebaeetilise ja ebaausa 
käitumise paljastamisel üldsuse huvides. 
Neil on sageli raske hinnata asjaolude 
õiguspärasust, kuid Euroopa Inimõiguste 
Kohus on märkinud, et õiguspärasuse 
hindamine ei ole rikkumisest teatajate 
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ülesanne, juhul kui nad tegutsevad heas 
usus ja faktid peavad paika. Kuid sageli ei 
julge potentsiaalsed rikkumisest teatajad 
oma muredest või kahtlustest 
survemeetmete hirmus teatada, kui nad 
avastavad liidus avaliku või erasektori 
asutuste tegevusega seotud rikkumisi, 
juhtimisvigu, rahaliste vahendite 
väärkasutamist, haldusomavoli või 
võimalikku korruptsiooni; nad ei ole
tõeliselt kaitstud ning tunnevad end 
kaitsetutena.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Liidu tasandil on rikkumisest 
teatajate ja uurivate ajakirjanike 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.

Muudatusettepanek 8

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 

(3) Liidu õiguse rikkumine võib
tõsiselt kahjustada avalikku huvi ning 
inimõiguste ja põhivabaduste kasutamist. 
On vaja tagada rikkumisest teatajate tõhus 
kaitse survemeetmete eest ning kehtestada 
tõhusad ja konfidentsiaalsed 
teatamiskanalid.
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kaitse tagamisega ja tõhusate 
teatamiskanalite kasutuselevõtmisega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Praegu Euroopa Liidus tagatud 
rikkumisest teatajate kaitse on 
liikmesriikide lõikes killustunud ja 
poliitikavaldkondade lõikes ebaühtlane. 
Rikkumisest teatajad peavad olema 
kaitstud, kui nad avalikustavad üldsuse 
huvides seaduserikkumisi, väärtegusid või 
üleastumisi. Ebapiisav kaitse ühes 
liikmesriigis ei avalda üksnes negatiivset 
mõju ELi poliitika toimimisele selles 
liikmesriigis, vaid võib avaldada ka mõju 
teistes liikmesriikides ja liidus tervikuna.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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). Muu 
hulgas on nendes kahes sektoris 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.

_________________ _________________

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 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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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 direktiivi,
rikkumise puhul45; kõnealuses direktiivis 
on kehtestatud intsidentidest (sealhulgas 
sellistest, mis ei kahjusta isikuandmeid) 
teatamise nõuded ja turvanõuded 
asutustele, kes osutavad olulisi teenuseid 
paljudes valdkondades (näiteks 
energeetika, tervishoid, transport, 
pangandus jne), ja peamiste digitaalsete 
teenuste (nt pilvandmetöötlusteenuste) 
pakkujatele. Selles valdkonnas on 
rikkumisest teatamine eriti väärtuslik, et 
ära hoida turvaintsidente, mis võivad 
mõjutada olulist majandus- ja 
ühiskondlikku tegevust ning laialdaselt 
kasutatavaid digitaalseid teenuseid. See 
aitab tagada siseturu toimimiseks ja 
ühiskonna heaoluks hädavajalike teenuste 
järjepidevust.

(14) Põhiõiguste harta artiklites 7 ja 8 
ning Euroopa inimõiguste konventsiooni 
artiklis 8 sätestatud eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse on veel üks valdkond, 
kus rikkumisest teatajad on eelisseisundis, 
et avalikustada liidu õiguse rikkumisi, mis 
võivad avalikku huvi kahjustada. Sarnased 
kaalutlused kehtivad võrgu- ja 
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 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, samuti 
vältida liidu andmekaitsealaste 
õigusaktide mis tahes rikkumisi. See aitab 
tagada ühiskonna jaoks 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 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liidu finantshuvide kaitse, mis on 
seotud pettuste, korruptsiooni ja mis tahes 
muu liidu kulutuste kasutamist mõjutava 

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

ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse, 
liidu tulude ja rahaliste vahendite kogumise 
või liidu varadega, on põhiline valdkond, 
milles tuleb liidu õiguse täitmise tagamist 
tugevdada. Liidu finantshuvide kaitse 
tugevdamine hõlmab ka Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 
alusel tehtavate kulutustega seotud liidu 
eelarve täitmist. Tõhusa täitmise tagamise 
puudumine liidu finantsteenuste 
valdkonnas, sealhulgas seoses pettuste ja 
korruptsiooniga liikmesriikide tasandil, 
põhjustab liidu tulude vähenemist ja ELi 
rahaliste vahendite väärkasutamist, mis 
võib moonutada avaliku sektori 
investeeringuid ja õõnestada kodanike 
usaldust ELi meetmete vastu.
Ka uurivatel ajakirjanikel on otsustav roll 
kõigi nende valdkondadega seotud 
väärtegude paljastamisel; nimetatud 
kutseala esindajatena on nad väga 
haavatavad, makstes sageli oma töökoha, 
vabaduse ja isegi eluga mastaapsete 
rikkumiste ja korruptsiooniskeemide 
paljastamise eest; seepärast tuleks 
uurivate ajakirjanike kaitseks võetavad 
erimeetmed lisada rikkumisest teatajate 
kaitset käsitlevasse horisontaalsesse 
seadusandlikku ettepanekusse. Uurivate 
ajakirjanike ja rikkumisest teatajate kaitse 
on vajalik pettuse- ja ebaseadusliku 
tegevuse juhtumite tuvastamise, 
ärahoidmise ja tõkestamise lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Töö- ja sotsiaalõiguse vastastest 
üleastumistest ja sellistest rikkumistest 
teatajatel on oluline roll ohutute ja 
õiglaste töökohtade tagamisel. Isikule, kes 
annab teada eeskirjade rikkumisest 
organisatsioonis, kus ta töötab või on 
töötanud, või kes on kõnealuse 
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organisatsiooniga kokku puutunud, tuleb 
käesoleva määruse alusel tagada täielik 
kaitse.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Iga kord, kui võetakse vastu mõni 
uus liidu õigusakt, mille korral on 
rikkumisest teatajate kaitse asjakohane ja 
võib aidata kaasa õigusnormide täitmise 
tõhusamale tagamisele, tuleks kaaluda, kas
käesoleva direktiivi lisa tuleks muuta, et 
selle kohaldamisala hõlmaks ka uut 
õigusakti.

(19) Iga kord, kui võetakse vastu mõni 
uus liidu õigusakt, mille korral on 
rikkumisest teatajate kaitse asjakohane ja 
võib aidata kaasa õigusnormide täitmise 
tõhusamale tagamisele, tuleks see lisada
käesoleva direktiivi lisasse, et selle 
kohaldamisala hõlmaks ka uut õigusakti.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AD\1168257ET.docx 11/71 PE626.976v02-00

ET

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
riikliku julgeoleku ja muu salastatud teabe 
kaitsmist, mille kaitsmine volitamata 
juurdepääsu eest on julgeolekukaalutlustel 
nõutav liidu õiguse või asjaomases 
liikmesriigis kehtivate õigus- või 
haldusnormidega. Lisaks ei tohiks 
käesoleva direktiivi sätted mõjutada 
komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsusest 
(EL, Euratom) 2015/444 (ELi salastatud 
teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide 
kohta) või nõukogu 23. septembri 
2013. aasta otsusest (ELi salastatud teabe 
kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade 
kohta) tulenevaid kohustusi.

(21) Käesolev direktiiv ei tohiks piirata 
riikliku julgeoleku ja muu salastatud teabe 
kaitsmist, mille kaitsmine volitamata 
juurdepääsu eest on julgeolekukaalutlustel 
nõutav liidu õiguse või asjaomases 
liikmesriigis kehtivate õigus- või 
haldusnormidega. Riikliku julgeoleku 
alase teabe kasutamise piirangud peaksid 
olema piiratud ja selgelt kindlaks 
määratud. Lisaks ei tohiks käesoleva 
direktiivi sätted mõjutada komisjoni 
13. märtsi 2015. aasta otsusest (EL, 
Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe 
kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta 
või nõukogu 23. septembri 2013. aasta 
otsusest ELi salastatud teabe kaitseks 
vajalike julgeolekueeskirjade kohta 
tulenevaid kohustusi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Isikud, kes annavad teavet avalikule 
huvile tekitatud ohtude või kahju kohta, 
kasutavad oma sõnavabadust. 
Sõnavabadus, mis on igas demokraatlikus 
ühiskonnas otsustavalt tähtis ja mis on 
sätestatud ELi põhiõiguste harta (edaspidi 
„harta“) artiklis 11 ja Euroopa inimõiguste 
konventsiooni artiklis 10, hõlmab 
meediavabadust ja mitmekesisust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Sellega seoses tugineb käesolev 
direktiiv Euroopa Inimõiguste Kohtu 
sõnavabadust käsitlevale kohtupraktikale ja 
Euroopa Nõukogu poolt rikkumisest 
teatajate kaitset käsitleva 2014. aasta 
soovituse51 alusel välja töötatud 
põhimõtetele.

(23) Sellega seoses tugineb käesolev 
direktiiv Euroopa Inimõiguste Kohtu 
sõnavabadust käsitlevale kohtupraktikale, 
eelkõige 12. veebruari 2008. aasta 
otsusele kohtuasjas Guja vs. Moldova, ja 
Euroopa Nõukogu poolt rikkumisest 
teatajate kaitset käsitleva 2014. aasta 
soovituse alusel51 välja töötatud 
põhimõtetele.

__________________ __________________

51 CM/Rec(2014)7. 51 CM/Rec(2014)7.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Inimesed vajavad konkreetset 
õiguskaitset, kui teave, mida nad esitavad, 
on saadud nende tööalase tegevuse kaudu, 
mistõttu neid ähvardavad tööga seotud 
survemeetmed. Neile kaitse andmise 
algpõhjus on see, et nad on isiku poolt, 
kellest nende töö tegelikkuses sõltub, 
haavatavad. Ükski töösuhe ei tohiks 
piirata isiku õigust sõnavabadusele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(26) Kaitset tuleks esiteks kohaldada 
isikute suhtes, kes on töötajad ELi 
toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 
nagu seda on tõlgendanud Euroopa Liidu 
Kohus52, st isikud, kes teevad teataval 
ajavahemikul teisele isikule selle juhtimise 
all teatavaid töid, mille eest nad saavad 
tasu, sh avaliku sektori töötajad ja 
avalikud teenistujad. Seega tuleks kaitse 
tagada ka töötajatele, kes on 
mittestandardses töösuhtes, sealhulgas 
osalise tööajaga töötajatele ja tähtajalise 
lepinguga töötajatele, ning isikutele, kellel 
on tööleping või töösuhe renditööjõu 
agentuuriga, sest sellist tüüpi suhete puhul 
on standardseid ebaõiglase kohtlemise 
vastaseid kaitsemeetmeid sageli keeruline 
kohaldada. Samuti tuleks kaitse anda 
isikutele, kellega on tööleping lõppenud, 
ning ka tasustatud ja tasustamata 
praktikantidele.

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

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

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Kaitse peaks laienema ka 
inimestele, kes aitavad teatamisele kaasa, 
vahendajatele, uurivatele ajakirjanikele ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, 
kes tagavad oma tegevusega võimaliku või 
toime pandud rikkumise tulemusliku 
avalikustamise.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Rikkumisest teatajate tõhus kaitse 
tähendab ka muude selliste isikute 
kategooriate kaitsmist, kes ei pruugi küll 
oma tööalasest tegevusest majanduslikult 
sõltuda, kuid kelle suhtes võidakse 
rikkumise paljastamise tõttu siiski 
survemeetmeid kasutada. Vabatahtlike ja 
tasustamata praktikantide võivad 

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

Vabatahtlike ja tasustamata praktikantide 
võivad survemeetmed tähendada, et 
loobutakse nende teenuste kasutamisest või 
et neile antakse tulevase töökoha jaoks 
negatiivne soovitus või kahjustatakse 
nende mainet muul viisil. Uurijate või 
ajakirjanike puhul võivad survemeetmed 
tähendada, et nende vastu algatatakse 
strateegilistel kaalutlustel kohtumenetlus, 
näiteks seoses laimamise või 
mustamisega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kaitse tuleks tagada nii kõikidele 
liidu institutsioonides, organites ja 
asutustes kui ka väljaspool liidu 
territooriumit asuvates Euroopa üksustes 
töötavatele isikutele. Euroopa Liidu 
institutsioonid, asutused ja organid 
peaksid kooskõlas määruse nr 31 (EMÜ), 
11 (Euratom) (edaspidi 
„personalieeskirjad”) artiklitega 22a, 22b 
ja 22c vastu võtma rikkumisest teatajate 
kaitset käsitlevad sise-eeskirjad ja neid 
rakendama.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 b) Tõhus kaitse eeldab nõuetekohast 
koolitust ja teenistust, mis teavitaks 
rikkumisest teatajaid nende õigustest, 
avalikustamisvõimalustest ja piirangutest, 
et nad oleksid teadlikud oma õigustest ja 
kohustustest. See ei tohiks asendada 
juurdepääsu sõltumatule õigusabile, mis 
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peaks samuti olema kättesaadav.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(30) Üleastumise, väärteo või liidu või 
liikmesriigi õiguse rikkumise tõhusaks 
ärahoidmiseks tuleb kaitse tagada ka 
isikutele, kes annavad teavet 
potentsiaalsete rikkumiste kohta, mis ei ole 
veel tegelikkuseks saanud, kuid mis 
pannakse tõenäoliselt toime. Samadel 
põhjustel tuleks kaitse tagada ka isikutele, 
kes ei esita konkreetseid tõendeid, kuid 
väljendavad põhjendatud muret või 
kahtlusi. Samas ei tohiks sellist kaitset 
kohaldada juhul, kui teatatakse alusetutest 
kuuldustest või kuulujuttudest. Kaitset 
tuleks pakkuda liidus asuvates 
institutsioonides töötavatele isikutele, aga 
ka väljaspool liidu territooriumit asuvates 
Euroopa üksustes töötavatele isikutele. 
Kaitse peaks kehtima nii ametnikele kui 
ka teistele liidu institutsioonide, asutuste 
ja organite töötajatele ja praktikantidele.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Survemeetmed viitavad tihedale 
(põhjuslikule) seosele, mis peab otseselt 
või kaudselt olemas olema rikkumisest 
teatava isiku edastatud teate ja talle osaks 
saanud kahjuliku kohtlemise vahel ja mille 
alusel tal on õigus õiguskaitset saada. 
Rikkumisest teatavate isikute tõhus 
kaitsmine liidu õiguse täitmise tagamise 
parandamise vahendina nõuab 
survemeetmete laiapõhjalist määratlemist, 

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

et need hõlmaks mis tahes tegevust või 
tegevusetust, mis põhjustab neile isikutele 
kahju.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Potentsiaalsetel rikkumisest 
teatajatel peaks olema õigus vabalt valida, 
millist – kas asutusesisest või -välist 
teatamiskanalit kasutada või otsustada 
avalikustada teavet näiteks meedia 
vahendusel, tingimusel et nende 
avalikustatud teabe konfidentsiaalsus ja 
anonüümsus on täielikult kaitstud, 
andmekaitse tagatud ning et 
ajakirjanikke, blogijaid või meediat 
üldiselt ei sunnita iial paljastama oma 
allikate identiteeti. Rikkumisest teatajaid 
tuleks kaitsta olenemata sellest, millise 
teatamiskanali nad valivad.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Liikmesriikide ülesanne on teha 
kindlaks asutused, kes on pädevad võtma 
vastu teateid käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvate rikkumiste 
kohta ning rakendavad asjakohaseid 
järelmeetmeid ja tagavad maksimaalse 
sõltumatuse ja erapooletuse. Nendeks 
võivad olla asjaomase valdkonna 
reguleerivad või järelevalveasutused, 
õiguskaitseasutused, korruptsioonivastased 
asutused ja ombudsmanid. Pädevaks 
asutuseks määratud asutustel peavad olema 
teates esitatud väidete täpsuse hindamiseks 
ja teatatud rikkumiste käsitlemiseks vajalik 
suutlikkus ja volitused, sealhulgas vastavalt 
nende volitustele uurimise alustamise, 
süüdistuse esitamise või vahendite 
tagasinõudmise või muu asjakohase 
õiguskaitsemeetme rakendamise teel. 
Nimetatud asutustes töötav personal on 
valdkonnale spetsialiseerunud ning 
saanud nõuetekohase koolituse ja 
väljaõppe Euroopa ja riikide 
andmekaitsealaste õigusaktide alal. Samal 
ajal tuleks Euroopa Ombudsmani juurde 
luua sõltumatu nõuande- ja 
teavitamisüksus, mille eesmärk on 
kooskõlastada liikmesriikidega, milliseid 
konkreetseid meetmeid tuleks võtta 
rikkumisest teatajate ja uurivate 
ajakirjanike kaitseks, ja anda sellealast 
nõu.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)



PE626.976v02-00 20/71 AD\1168257ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Rikkumisest teatavatel isikutel 
peaks olema õigus vabalt valida teabe 
edastamiseks ja avalikustamiseks kõige 
asjakohasem – kas siis asutusesisene või -
väline kanal, ilma et kanalite vahel 
kehtiks range hierarhia.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(40) Rikkumisest teatavatel isikutel 
peaks olema võimalik teatada pädevatele 
asutustele ning nende suhtes peaks kehtima 
käesolevas direktiivis sätestatud kaitse 
survemeetmete eest.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(42) Tingimusel, et rikkumisest teatava 
isiku identiteedi anonüümsus või 
konfidentsiaalsus on tagatud, võib iga era-
ja avaliku sektori juriidiline isik ise 
määratleda, millist tüüpi teatamiskanalid 
luua, näiteks kas teatada saab isiklikult, 
kirja teel, füüsilis(t)e kaebuste kasti(de) 
teel, vihjetelefoni või internetiplatvormi 
(sisevõrgu või interneti) kaudu. Kuid 
teatamiskanalid ei tohiks olla piiratud 
nende vahenditega, mis ei taga rikkumisest 
teatava isiku identiteedi anonüümsust või 
konfidentsiaalsust, nagu isiklik teatamine 
ja kaebuste kasti(de) teel teatamine. 
Anonüümset rikkumisest teatamist tuleks 
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arvesse võtta ja algselt anonüümseid 
rikkumisest teatajaid tuleks kaitsta, juhul 
kui selline kaitse on vajalik.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(44) Asutusesisese teatamise menetlused 
peaksid erasektori juriidilistel isikutel 
võimaldama võtta üksuse ja selle 
tütarettevõtjate või sidusettevõtjate (grupi) 
töötajatelt, kuid võimaluste piires ka grupi 
esindajatelt ja tarnijatelt ning mis tahes 
isikutelt, kes saavad teavet üksuse ja 
grupiga seotud tööalase tegevuse kaudu, 
teateid vastu ja neid täielikus 
konfidentsiaalsuses ja asjakohasel juhul 
anonüümsust säilitades uurida.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 39

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 

(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. Samuti peavad 
nad esitama teabe rikkumisest teatajatele 
tagatud õiguste ja eelkõige neile käesoleva 
direktiiviga tagatud avalikustamise õiguse 
kohta ning võimaluse kohta pöörduda 
sellega seoses rikkumisest teatajate 
kaitsega seotud kodanikuühiskonna 
organisatsioonide poole, eelkõige 
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postitada nähtavasse asukohta, mis on 
kõikidele nendele isikutele kättesaadav, ja 
üksuse veebilehele ning seda võib käsitleda 
ka eetikat ja usaldusväärsusnõudeid 
käsitlevatel kursustel ja koolitustel.

rikkumisest teatajatele strateegilist ja 
juriidilist nõu pakkuvate 
organisatsioonide poole. Selline teave 
peab olema lihtsalt arusaadav ja hõlpsalt 
kättesaadav, sealhulgas võimaluste piires 
lisaks töötajatele ka muudele isikutele, kes 
puutuvad selle üksusega oma tööalase 
tegevuse kaudu kokku, näiteks 
teenuseosutajad, turustajad, tarnijad ja 
äripartnerid. Näiteks võib sellist teavet 
postitada nähtavasse asukohta, mis on 
kõikidele nendele isikutele kättesaadav, ja 
üksuse veebilehele ning seda võib käsitleda 
ka eetikat ja usaldusväärsusnõudeid 
käsitlevatel kursustel ja koolitustel.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Järelmeetmete võtmine ja tagasiside 
andmine peaks toimuma mõistliku 
ajavahemiku jooksul; see on tingitud 
vajadusest käsitleda kiiresti probleemi, mis 
võib olla teate teema, ning vältida 
ebavajalikku avalikustamist. Selline 
ajavahemik ei tohiks olla pikem kui kolm 

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

vajalik juhtumi konkreetsete asjaolude, 
eelkõige teate teema olemuse ja keerukuse 
tõttu, mille puhul võib olla vajalik pikem 
uurimine.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58) Väga oluline on kaitsta rikkumisest 
teatava ja asjaomase isiku isikuandmeid, et 
vältida ebaõiglast kohtlemist või maine 
kahjustamist isikuandmete avalikustamise, 
eelkõige asjaomase isiku identiteeti 
paljastavate andmete avalikustamise 
tulemusel. Seega peaksid pädevad asutused 
kooskõlas määruse (EL) 2016/679 
(füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus)) nõuetega 
looma piisavad andmekaitse menetlused, 
mis on konkreetselt suunatud rikkumisest 
teatava isiku, asjaomase isiku ja teates 
osutatud kolmandate isikute kaitsmisele ja 
mis peaksid hõlmama pädeva asutuse sisest 
turvalist süsteemi, millele pääsevad juurde 
üksnes volitatud töötajad.

(58) Väga oluline on kaitsta rikkumisest 
teatava ja asjaomase isiku isikuandmeid
ning teabe konfidentsiaalsust, et vältida 
ebaõiglast kohtlemist, igasugust ahistamist 
ja hirmutamist või maine kahjustamist 
isikuandmete avalikustamise, eelkõige 
asjaomase isiku identiteeti paljastavate 
andmete avalikustamise tulemusel. Seega 
peaksid pädevad asutused kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus)) nõuetega 
looma piisavad andmekaitse menetlused, 
mis on konkreetselt suunatud rikkumisest 
teatava isiku, asjaomase isiku ja teates 
osutatud kolmandate isikute kaitsmisele ja 
mis peaksid hõlmama pädeva asutuse sisest 
turvalist süsteemi, millele pääsevad juurde 
üksnes volitatud töötajad.

Muudatusettepanek 45

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.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Kaitse saamiseks peaks rikkumisest 
teatavatel isikutel olema neile teatamise 
ajal kättesaadavaid asjaolusid ja teavet 
arvesse võttes mõistlik põhjus olla 
veendunud, et nende esitatav teave on 
tõene. Seda põhjendatud veendumust 
tuleks eeldada, kui ja kuni ei ole tõendatud 
vastupidist. See on oluline pahatahtlike ja 
põhjendamatute või kuritahtlike teadete 
vastane kaitsemeede, millega tagatakse, et 
nendele, kes tahtlikult ja teadlikult esitavad 
ebaõiget või eksitavat teavet, kaitset ei 
tagata. Samal ajal tagab see kaitse 
rikkumisest teatavale isikule, kes esitas 
ebatäpse teate heauskselt. Sarnaselt peaks 
rikkumisest teatavatel isikutel olema õigus 
käesoleva direktiivi kohasele kaitsele, kui 
neil on põhjendatud alus uskuda, et esitatud 
teave kuulub selle kohaldamisalasse.

(60) Kaitse saamiseks peaks rikkumisest 
teatavatel isikutel olema neile teatamise 
ajal kättesaadavaid asjaolusid ja teavet 
arvesse võttes mõistlik põhjus olla 
veendunud, et nende esitatav teave on 
tõene. Seda põhjendatud veendumust 
tuleks eeldada, kui ja kuni ei ole tõendatud 
vastupidist. See on oluline pahatahtlike ja 
põhjendamatute või kuritahtlike teadete 
vastane kaitsemeede, millega tagatakse, et 
nendele, kes tahtlikult ja teadlikult esitavad 
ebaõiget või eksitavat teavet, kaitset ei 
tagata. Samal ajal tagab see kaitse 
rikkumisest teatavale isikule, kes esitas 
ebatäpse teate heas usus. Sarnaselt peaks 
rikkumisest teatavatel isikutel olema õigus 
käesoleva direktiivi kohasele kaitsele, kui 
neil on põhjendatud alus uskuda, et esitatud 
teave kuulub selle kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Teatamiskanalite astmelise 
kasutamise nõue on üldreeglina vajalik 
selleks, et tagada, et teave jõuab nende 
isikuteni, kes saavad aidata kaasa avalikku 
huvi ohustavate riskide varajasele ja 
tõhusale kõrvaldamisele, ning et hoida ära 
avalikustamisest tulenevat põhjendamatut 
maine kahjustamist. Samal ajal tuleb selle 
kohaldamisest teha mõned erandid, mis 
võimaldavad rikkumisest teataval isikul 
valida kõige asjakohasema kanali olenevalt 
juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Lisaks 
on vaja kaitsta avalikustamist, võttes 
arvesse demokraatlikke põhimõtteid, nagu 

(61) Erinevate teatamiskanalite 
kasutamine on vajalik selleks, et tagada, et 
teave jõuab nende isikuteni, kes saavad 
aidata kaasa avalikku huvi ohustavate 
riskide varajasele ja tõhusale 
kõrvaldamisele. Samal ajal on vaja selle 
kohaldamiseks mõningaid reegleid, mis 
võimaldavad rikkumisest teataval isikul 
valida kõige asjakohasema kanali olenevalt 
juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Lisaks 
on vaja kaitsta avalikustamist, võttes 
arvesse demokraatlikke põhimõtteid, nagu 
läbipaistvus ja aruandekohustus, ning 
põhiõigusi, nagu sõna- ja meediavabadus,
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läbipaistvus ja aruandekohustus, ning 
põhiõigusi, nagu sõna- ja meediavabadus,
tagades samas, et tööandjate huvid nende 
organisatsioonide juhtimisel ja huvide 
kaitsmisel ning avalikkuse huvi olla 
kaitstud kahju eest, oleksid tasakaalus 
kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtupraktikas57 väljakujunenud 
kriteeriumidega.

_________________

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

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(62) Rikkumisest teatavad isikud võivad
kõigepealt kasutada nende käsutuses 
olevaid asutusesiseseid kanaleid ja teatada
rikkumisest oma tööandjale.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 64
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 51

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 

(65) Rikkumisest teatavaid isikuid ja 
vahendajaid 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, 
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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.

musta nimekirja kandmine või 
tegevusalane boikoteerimine. 
Survemeetmete eest tuleks kaitsta 
rikkumisest teatava isikuga lähedalt 
seotud füüsilisi või juriidilisi isikuid, 
olenemata tegevuse laadist ja sellest, kas 
see on tasustatud või mitte. Kaudsed 
survemeetmed hõlmavad ka meetmeid, 
mida võetakse rikkumisest teatava isiku 
sugulaste suhtes, kes on samuti tööalastes 
suhetes selle tööandja või kliendi või 
teenuste saajaga, ja töötajate esindajate 
suhtes, kes on rikkumisest teatavat isikut 
toetanud. Kaitset tuleks pakkuda ka 
kolmandate isikute poolsete otseste ja/või 
kaudsete survemeetmete puhul.

Muudatusettepanek 52

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. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et asjaomast 
teavet antakse kasutajasõbralikul viisil ja 
see on üldsusele lihtsalt kättesaadav, ja 
toetama teavet andvate 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tööd. Individuaalsed, erapooletud ja 
konfidentsiaalsed tasuta nõuanded peaks 
olema kättesaadavad näiteks selle kohta, 
kas kõnealune teave on hõlmatud 
rikkumisest teatajate kaitse suhtes 
kohaldatavate normidega, millist 
teatamiskanalit oleks kõige parem kasutada 
ja millised alternatiivsed menetlused on 
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 
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suudetakse isegi ära hoida.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Lisaks seaduses sätestatud 
sõnaselgele survemeetmete rakendamise 
keelule on äärmiselt oluline tagada, et 
rikkumisest teatavatel isikutel, kelle suhtes 
on rakendatud survemeetmeid, on 
juurdepääs õiguskaitsevahenditele. Iga 
juhtumi puhul määratakse asjakohane 
õiguskaitsevahend kindlaks survemeetmete 
laadi alusel. Selles võib olla ennistamine 
(näiteks töölt ametist vabastamise, 
üleviimise või madalamale ametikohale 
taandamise või koolitusel osalemise või
takistamise korral) või tühistatud loa, 
litsentsi või lepingu taastamine; tegeliku ja 
tulevase rahalise kahju hüvitamine 
(saamata jäänud palkade, kuid ka tulevase 

(71) Lisaks seaduses sätestatud 
sõnaselgele survemeetmete rakendamise 
keelule on äärmiselt oluline tagada, et 
rikkumisest teatavatel isikutel, kelle suhtes 
on rakendatud survemeetmeid, on 
juurdepääs õiguskaitsevahenditele. Iga 
juhtumi puhul määratakse asjakohane 
õiguskaitsevahend kindlaks survemeetmete 
laadi alusel. Selles võib olla ennistamine 
(näiteks töölt ametist vabastamise, 
üleviimise või madalamale ametikohale 
taandamise või koolitusel osalemise või 
takistamise korral) või tühistatud loa, 
litsentsi või lepingu taastamine; tegeliku ja 
tulevase rahalise kahju hüvitamine 
(saamata jäänud palkade, kuid ka tulevase 
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sissetuleku vähenemise või töökoha 
vahetamisega seotud kulude eest); 
majandusliku kahju, näiteks kohtukulude ja 
ravikulude ning immateriaalse kahju (valu 
ja kannatuste) hüvitamine.

sissetuleku vähenemise või töökoha 
vahetamisega seotud kulude eest); 
majandusliku kahju, näiteks kohtukulude 
ning ravi- ja psühholoogilise nõustamise 
kulude ning immateriaalse kahju (valu ja 
kannatuste) hüvitamine.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

_________________ _________________

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

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

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 80
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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 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 81

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(81) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikele 2 peab siseturg hõlmama 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba ja ohutu 
liikumine. Siseturg peaks pakkuma liidu 
kodanikele lisaväärtust kaupade ja teenuste 
parema kvaliteedi ja ohutuse näol, tagades 
rahvatervise ja keskkonnakaitse ranged 
standardid ja isikuandmete vaba liikumise. 
Seega on ELi toimimise lepingu 
artikkel 114 sobiv õiguslik alus siseturu 
loomiseks ja toimimiseks vajalike 
meetmete võtmiseks. Lisaks ELi toimimise 
lepingu artiklile 114 peaksid käesoleval 
direktiivil olema liidu meetmete võtmiseks 
täiendavad konkreetsed õiguslikud alused, 
mis hõlmavad ELi toimimise lepingu 
artiklitele 16, 33, 43, 50, artikli 53 
lõikele 1, artiklitele 62, 91, 100, 103, 109, 
168, 169 ja 207 ning Euratomi 
asutamislepingu artiklile 31 tuginevaid 
valdkondi. Kuna käesoleva direktiivi 
eesmärk on ka liidu finantshuvide parema 
kaitse tagamine, tuleks õigusliku alusena 
kaasata ELi toimimise lepingu artikli 325 
lõige 4.

(81) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikele 2 peab siseturg hõlmama 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba ja ohutu 
liikumine. Siseturg peaks pakkuma liidu 
kodanikele lisaväärtust kaupade ja teenuste 
parema kvaliteedi ja ohutuse näol, tagades 
rahvatervise ja keskkonnakaitse ranged 
standardid ja isikuandmete vaba liikumise. 
Seega on ELi toimimise lepingu 
artikkel 114 sobiv õiguslik alus siseturu 
loomiseks ja toimimiseks vajalike 
meetmete võtmiseks. Lisaks ELi toimimise 
lepingu artiklile 114 peaksid käesoleval 
direktiivil olema liidu meetmete võtmiseks 
täiendavad konkreetsed õiguslikud alused, 
mis hõlmavad ELi toimimise lepingu 
artiklitele 9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 43, 50, 
artikli 53 lõikele 1, artiklitele 62, 91, 100, 
103, 109, 168, 169, 207 ja 352 ning 
Euratomi asutamislepingu artiklile 31 
tuginevaid valdkondi. Kuna käesoleva 
direktiivi eesmärk on ka liidu finantshuvide 
parema kaitse tagamine, tuleks õigusliku 
alusena kaasata ELi toimimise lepingu 
artikli 325 lõige 4.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 84

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(84) Käesoleva direktiivi eesmärki, 
milleks on tugevdada rikkumisest teatajate 
tõhusa kaitse kaudu õigusnormide täitmise 
tagamist teatavates poliitikavaldkondades 
ja selliste õigusaktide puhul, millega 
seotud liidu õiguse rikkumine võib 
avalikku huvi tõsiselt kahjustada, ei ole 
võimalik piisaval määral saavutada, kui 
liikmesriigid tegutsevad üksi või 
koordineerimatult, vaid seda on võimalik 
paremini saavutada liidu tasandil, nähes 
ette rikkumisest teatajate kaitse 
ühtlustamise miinimumstandardid. Lisaks 
saab üksnes liidu meetmega tagada 
sidusust ja viia liidu rikkumisest teatajate 
kaitset käsitlevad olemasolevad normid 
omavahel kooskõlla. Seega võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(84) Käesoleva direktiivi eesmärki, 
milleks on tugevdada rikkumisest teatajate 
tõhusa kaitse kaudu õigusnormide täitmise 
tagamist teatavates poliitikavaldkondades 
ja selliste õigusaktide puhul, millega 
seotud üleastumine või väärtegu või liidu 
õiguse rikkumine võib avalikku huvi 
tõsiselt kahjustada, ei ole võimalik piisaval 
määral saavutada, kui liikmesriigid 
tegutsevad üksi või koordineerimatult, vaid 
seda on võimalik paremini saavutada liidu 
tasandil, nähes ette rikkumisest teatajate 
kaitse ühtlustamise miinimumstandardid. 
Lisaks saab üksnes liidu meetmega tagada 
sidusust ja viia liidu rikkumisest teatajate 
kaitset käsitlevad olemasolevad normid 
omavahel kooskõlla. Seega võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eeskätt Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Sellest tulenevalt tuleks 
käesolevat direktiivi rakendada kooskõlas 
nimetatud õiguste ja põhimõtetega. 
Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk 
tagada, et täielikult austatakse sõna- ja 
teabevabadust, isikuandmete kaitse õigust, 
ettevõtlusvabadust, õigust 

(85) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja eeskätt Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Sellest tulenevalt tuleks 
käesolevat direktiivi rakendada kooskõlas 
nimetatud õiguste ja põhimõtetega, tagades 
muu hulgas selle, et täielikult austatakse 
sõna- ja teabevabadust, isikuandmete kaitse 
õigust, ettevõtlusvabadust, õigust 
kõrgetasemelisele tarbijakaitsele, õigust 
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kõrgetasemelisele tarbijakaitsele, õigust 
tõhusatele õiguskaitsevahenditele ja 
kaitseõigusi.

headele ja õiglastele töötingimustele, 
õigust inimeste tervise kõrgetasemelisele 
kaitsele, õigust kõrgetasemelisele 
keskkonnakaitsele, õigust heale haldusele, 
õigust tõhusatele õiguskaitsevahenditele ja 
kaitseõigusi.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Konkreetsetes valdkondades liidu 
ja liikmesriikide õiguse ja poliitika täitmise 
tagamise parandamise eesmärgil nähakse 
käesoleva direktiiviga ette ühised 
miinimumstandardid selliste isikute 
kaitsmiseks, kes teatavad eelkõige 
järgmisest ebaseaduslikust tegevusest,
õigusnormide kuritarvitamisest, 
väärkäitumisest, kahjust või ohust 
avalikule huvile, sealhulgas:

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

i) riigihanked;

ii) finantsteenused, rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamine;

iii) tooteohutus;

iv) transpordiohutus;

v) keskkonnakaitse;

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

viii) rahvatervis;

ix) tarbijakaitse;

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

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kõik ülejäänud valdkonnad, kus 
kahjustatakse avalikku huvi või rikutakse 
ELi õigust.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
rikkumisest teatavate isikute suhtes, kes 

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

sektori isikute suhtes ja kes on saanud 
teavet rikkumise kohta, sealhulgas 
vähemalt järgmiste isikute suhtes:

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) isikud, kes on töötajad või endised 
töötajad ELi toimimise lepingu artikli 45 
tähenduses, nii nagu seda on tõlgendanud 
Euroopa Liidu Kohus, olenemata sellest, 
kas neid tasustatakse või mitte;

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Euroopa Liidu töötajad, nagu on 
määratletud personalieeskirjades;

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) konsultandid, praktikandid, 
üliõpilased, ajutised töötajad ja endised 
töötajad;

Muudatusettepanek 68

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

d c) uurivad ajakirjanikud;

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d d) isikud, kes puutuvad või puutusid 
kokku mõne organisatsiooniga;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks määruse nr 31 
(EMÜ), nr 11 (EAEÜ) artiklite 22a, 22b 
ja 22c kohaldamist, kohaldatakse
käesolevat direktiivi ka Euroopa Liidu ja 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
ametnike ja muude teenistujate suhtes, 
kes annavad teavet artiklis 1 nimetatud 
rikkumiste kohta.
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Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ka teatamist hõlbustavate isikute suhtes 
(nagu vahendajad) ja iga füüsilise või 
juriidilise isiku suhtes, kes tegeleb 
korrapäraselt või kutsealaselt teabe 
kogumise ja levitamisega kõigi 
massikommunikatsioonivahendite kaudu.

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
ka juriidilise või füüsilise isiku suhtes, kes 
on seotud rikkumisest teatava isikuga, kui 
see isik eeldab, et ta on sidemete tõttu 
rikkumisest teatava isikuga kannatanud 
kahju.

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
Euroopa Liidu institutsioonides, ametites 
ja asutustes töötavate ametnike ning 
muude töötajate ja praktikantide suhtes.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 77

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“ – heas 
usus teabe andmine rikkumise kohta, mis 
on toime pandud või mis pannakse 
tõenäoliselt toime;

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

käsitleva teabe üldsusele kättesaadavaks 
tegemine;

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „vahendaja“ – füüsiline või 
juriidiline isik, kes aitab teatamisele või 
avalikustamisele kaasa;

Muudatusettepanek 80

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) „survemeetmed“ – mis tahes 
ähvardusena esitatud või tegelik tegevus 
või tegevusetus, mis johtub asutusesisesest
või -välisest teatamisest ja põhjustab või 
võib põhjustada rikkumisest teatavale 
isikule, tema pereliikmetele, sugulastele 
või teatamisele kaasa aitavatele isikutele
põhjendamatut kahju;
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Muudatusettepanek 82

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 parandus- või 
leevendusmeetmed;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) “isikuandmed” – igasugune teave 
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku 
(“andmesubjekt”) kohta; tuvastatav 
füüsiline isik on isik, keda saab otseselt 
või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise 
identifitseerimistunnuse põhjal nagu 
nimi, isikukood, asukohateave, 
võrguidentifikaator või ühe või mitme 
tema füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, 
vaimse, majandusliku, kultuurilise või 
sotsiaalse tunnuse põhjal kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679;

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) „töötlemine“ – isikuandmete või 
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isikuandmete kogumiga tehtav 
automatiseeritud või automatiseerimata 
toiming või toimingute kogum, nagu 
kogumine, salvestamine, korrastamine, 
struktureerimine, säilitamine, 
kohandamine ja muutmine, päringute 
tegemine, lugemine, kasutamine, 
edastamise, levitamise või muul moel 
kättesaadavaks tegemise teel 
avalikustamine, ühitamine või 
ühendamine, piiramine, kustutamine või 
hävitamine kooskõlas määrusega (EL) 
2016/679;

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sellised kanalid ja menetlused 
võimaldavad üksuse töötajatel rikkumisest 
teatada. Need võivad võimaldada 
rikkumisest teatada ka muudel isikutel, kes 
puutuvad üksusega kokku oma tegevuse 
kontekstis ja kellele on osutatud artikli 2 
lõike1 punktides b, c ja d.
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 88

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Euroopa Liidu institutsioonid, 
asutused ja organid;

Muudatusettepanek 89

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) rohkem kui 10 000 elanikuga 
kohalikud omavalitsused;

c) omavalitsused;

Muudatusettepanek 90

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Euroopa Liidu institutsioonid, 
organid, bürood ja ametid, mis on 
moodustatud Euroopa Liidu lepingu, 
Euroopa Liidu toimimise lepingu või 
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Euratomi asutamislepinguga või nende 
alusel;

Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, läbipaistev 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.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) rikkumisest teatava isiku märgitud 
posti- või e-posti aadressile viivitamata 
kinnituse saatmine kirjaliku teate saamise 
kohta.



PE626.976v02-00 46/71 AD\1168257ET.docx

ET

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) kirjalikud teated, mis edastatakse 
elektrooniliselt või paberkandjal, 
sealhulgas anonüümse avalikustamise 
võimalused ja avalikustamine 
krüptograafiameetodeid kasutades, ja/või 
suulised teated, mis edastatakse telefoni 
teel ja mis võidakse, kuid mida ei pruugita 
salvestada; kui telefonivestlust 
salvestatakse, on vajalik rikkumisest 
teataja eelnev nõusolek;

Muudatusettepanek 95

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) füüsilised kohtumised teadete 
vastuvõtmiseks määratud isiku või 
üksusega.

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

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) rikkumisest teatamise kanalid, 
sealhulgas digitaalmehhanismid, ning 
institutsiooniline korraldus näevad ette 
ohutu, turvalise, konfidentsiaalse ja 
anonüümse avalikustamise.
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Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad teadete 
vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks pädevad 
asutused.

1. Liikmesriigid määravad teadete 
vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks pädevad 
asutused. See hõlmab konkreetsete, 
sõltumatute pädevate asutuste määramist, 
kellel on õigus saada ja käsitleda 
salastatud või tundliku teabe kohta 
aruandeid.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 
Ombudsmani büroo avaldavad igal aastal

a) eriaruanded, mis sisaldavad statistikat 
ja selgeid andmeid rikkumisest teatamise 
juhtude kohta, mis on kindlaks tehtud ELi 
institutsioonides;

b) asjaomaste institutsioonide 
järelmeetmed seoses paljastatud 
juhtumitega, tuginedes selles sätestatule;

c) iga rikkumisest teatajatelt saadud teabe 
tulemusel algatatud uurimise tulemuse;

d) iga juhtumi puhul rikkumisest teatajate 
kaitseks kavandatud meetmed.

Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) loovad rikkumisest teatava isiku 
antud teabe vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks sõltumatud ja eraldiseisvad 

a) loovad rikkumisest teatava isiku 
(olenemata sellest, millises riigis ta elab) 
antud teabe vastuvõtmiseks ja töötlemiseks
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asutusevälised teatamiskanalid, mis on 
turvalised ja tagavad konfidentsiaalsuse;

sõltumatud ja eraldiseisvad asutusevälised 
teatamiskanalid, mis on turvalised, tagavad 
konfidentsiaalsuse ja võimaldavad 
anonüümset avalikustamist;

Muudatusettepanek 100

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 101

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 102

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. rikkumisest teatamise kanalid, 
sealhulgas digitaalmehhanismid, ning 
institutsiooniline korraldus näevad ette 
ohutu, turvalise, konfidentsiaalse ja 
anonüümse avalikustamise.
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Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
asutus, kes on teate vastu võtnud, kuid 
kellel puudub pädevus teatatud rikkumise 
käsitlemiseks, edastab selle pädevale 
asutusele ning et rikkumisest teatavat isikut 
teavitatakse sellest viivitamata.
Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel, kes saavad teateid, millega neil 
ei ole pädevust tegeleda, on selged 
menetlused kogu avaldatud teabe 
turvaliseks käsitlemiseks, pidades 
nõuetekohaselt silmas konfidentsiaalsust 
või anonüümsust.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 Nõuded asutusevälistele 
teatamiskanalitele

7 Asutuseväliste teatamiskanalite 
struktuur ja toimimine

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt 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, sh nii rikkumisest 
teataja, vahendajate kui ka asjaomase 
isiku identiteedi konfidentsiaalsus, 
võimaldatakse anonüümne 
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avalikustamine ja avalikustamine 
krüptograafiameetodeid kasutades ning 
hoitakse ära pädeva asutuse volitamata 
töötajate juurdepääs;

Muudatusettepanek 106

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 107

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega.

c) kohtumine pädeva asutuse poolt 
teadete käsitlemiseks määratud töötajatega, 
seejuures võib rikkumisest teatava isiku 
soovi korral kaasas olla ametiühingu 
esindaja, kodanikuühiskonna 
organisatsiooni esindaja ja/või tema 
õiguslik esindaja.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) rikkumisest teatava isikuga ja 
vajaduse korral inimestega, kes aitavad 
teatamisele kaasa, nagu vahendajad ja 
uurivad ajakirjanikud, ühenduse hoidmine
nende uurimise käigust ja tulemustest 
teavitamise eesmärgil.

Muudatusettepanek 110

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 111

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) teadete suhtes kohaldatavad 
konfidentsiaalsusnõuded ja tingimused, 
mis sisaldavad nende asjaolude 
üksikasjalikku kirjeldust, mille korral võib 
rikkumisest teatava isiku konfidentsiaalseid 
andmeid avalikustada; samad 
konfidentsiaalsusnõuded ja 
kaitsemeetmed on kohaldatavad ka sellise 
rikkumisest teataja soovil, kes algselt 
esitas oma teate anonüümselt.
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Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Lõike1 punktis c osutatud 
üksikasjalik kirjeldus sisaldab ka 
erandolukordi, mil isikuandmete 
konfidentsiaalsust võidakse rikkuda, 
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 
kaitseõigust, mille puhul kohaldatakse igal 
juhul sellistes õigusaktides sätestatud 
asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 113

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 tagavad, et pädevad asutused 
avaldavad oma veebilehel vähemalt kahes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles hõlpsalt 
tuvastatavas ja juurdepääsetavas eraldi osas 
vähemalt järgmise teabe:

Selgitus

On võimalus, et teataja ei oska selle liikmesriigi ametlikku keelt, kus ta elab.

Muudatusettepanek 114

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

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

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

Muudatusettepanek 115

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teadete suhtes kohaldatavad 
konfidentsiaalsusnõuded ja eelkõige teave 
isikuandmete töötlemise kohta kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 artikliga 13, 
direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 13 ja 
määruse (EÜ) 45/2001 artikliga 11;

d) teadete suhtes kohaldatavad 
konfidentsiaalsusnõuded ja eelkõige teave 
isikuandmete töötlemise kohta kooskõlas 
määruse (EL) 2016/679 artiklitega 5 ja 13, 
direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 13 ja 
määruse (EÜ) 45/2001 artikliga 11;

Muudatusettepanek 116

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused säilitavad iga saadud teate.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused säilitavad iga saadud teate. 
Teateid ei säilita kauem, kui see on 
vajalik ja proportsionaalne teatamise 
menetluse seisukohast ning need 
kustutatakse niipea, kui menetlus on 
lõpetatud. Kõnealustes teadetes 
sisalduvaid isikuandmeid töödeldakse 
kooskõlas Euroopa Liidu 
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andmekaitsealaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 119

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 120

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pädev asutus pakub rikkumisest teatavale 
isikule või vahendajale võimalust 
telefonivestluse ümberkirjutust kontrollida 
ja parandada ning ümberkirjutusele alla 
kirjutades sellega nõustuda.
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Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 122

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 123

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

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

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

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pädev asutus teavitab iga juhtumi 
korral rikkumisest teatajat artikli 9 lõike 1 
punktis c kirjeldatud asjaoludest, kui need 
aset leiavad, ja saadab rikkumisest 
teatajale konfidentsiaalsete andmete 
avalikustamise kohta kirjaliku 
põhjenduse. Pädev asutus annab 
rikkumisest teatajale võimaluse
kontrollida, parandada ja kinnitada, et 
nimetatud asjaolud leiavad aset.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rikkumisest teatavate isikute kaitse 
tingimused

Rikkumisest teatavate isikute ja 
vahendajate kaitse tingimused

Muudatusettepanek 126

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 

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

tegutses heas usus ja et selline teave 
kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 127

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Isikul, kes teatab rikkumisest 
asutuseväliselt või -siseselt, on õigus saada 
käesoleva direktiivi kohast kaitset.

Muudatusettepanek 128

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 129

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) tal oli põhjendatud alus uskuda, et 
asutusesiseste teatamiskanalite kasutamine 
võib lõppeda kättemaksuga või ohustada
pädevate asutuste uurimismeetmete 
tõhusust, või kui asutusesiseste 
teatamiskanalite kasutamine on varem 
lõppenud kättemaksuga või ohustanud
pädevate asutuste uurimismeetmete 
tõhusust;
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Muudatusettepanek 130

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. Isikul, kes teatab liidu asutustele, 
büroodele, valitud ametnikele või 
ametitele käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvast rikkumisest, 
on õigus saada käesoleva direktiivi kohast 
kaitset samadel tingimustel nagu isikul, kes 
teatas rikkumisest kooskõlas lõikes 1
sätestatud tingimustega.

Muudatusettepanek 131

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 132

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 133
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rikkumisest teatavate isikute suhtes 
survemeetmete rakendamise keeld

Rikkumisest teatavate isikute, uurivate 
ajakirjanike ja vahendajate suhtes 
survemeetmete rakendamise keeld

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) sundimine, hirmutamine, 
ahistamine või tõrjumine töökohas;

g) sundimine, hirmutamine, füüsiline 
ja verbaalne vägivald, ahistamine, 
diskrimineerimine või tõrjumine;

Muudatusettepanek 137

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ajutise töölepingu tähtajatuks 
töölepinguks muutmata jätmine;

i) praktikalepingu või ajutise
töölepingu tähtajatuks töölepinguks 
muutmata jätmine;

Muudatusettepanek 138

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 139

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) kuritahtlik kohtusse kaebamine ja 
ebaproportsionaalselt suured rahalised 
nõuded

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

Rikkumisest teatavate isikute identiteedi 
konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus

1. Rikkumisest teatava isiku identiteeti ei 
tohi avalikustada ilma konkreetse isiku 
selgesõnalise nõusolekuta. See hõlmab 
teavet, mida võidakse kasutada 
rikkumisest teatava isiku identiteedi 
tuvastamiseks.

2. Kõik isikud, kes saavad teadlikuks 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
andmetest, peavad selliseid andmeid 
kaitsma.

3. Asjaolud, mille korral rikkumisest 
teataja konfidentsiaalsed andmed 
võidakse avalikustada, piirduvad 
juhtudega, mil andmete avalikustamine 
on vajalik ja proportsionaalne kohustus, 
mis on kehtestatud liidu või siseriiklike 
õigusaktidega uurimise või hilisema 
kohtumenetluse otstarbel või selleks, et 
kaitsta teiste vabadusi, sealhulgas 
asjaomase isiku kaitseõigust, ning kõigil 
juhtudel kohaldatakse sellistes 
õigusaktides sätestatud asjakohaseid 
kaitsemeetmeid.

4. Lõikes 3 osutatud juhtudel teavitab 
rikkumisteadet vastu võtma ja 
järelmeetmeid võtma määratud isik 
rikkumisest teatavat isikut enne tema 
konfidentsiaalsete andmete avaldamist.

5. Asutusesisesed ja -välised 
teatamiskanalid nähakse ette ja luuakse 
ning neid kasutatakse viisil, mis tagab 
rikkumisest teatava isiku identiteedi 
konfidentsiaalsuse ja hoiab ära 
volitamata töötajate juurdepääsu;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed rikkumisest teatavate isikute 
kaitsmiseks survemeetmete eest

Meetmed rikkumisest teatavate isikute ja 
vahendajate kaitsmiseks survemeetmete 
eest
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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 võtavad kõik 
vajalikud meetmed, et tagada rikkumisest 
teatavatele isikutele ja vahendajatele, kes 
vastavad artiklis 13 sätestatud tingimustele, 
kaitse survemeetmete eest. Selliste 
meetmete hulka kuuluvad eelkõige 
lõigetes 2–8 loetletud meetmed.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Laiaulatuslik ja sõltumatu teave ja 
nõuanded survemeetmete eest kaitsmisega 
seotud menetluste ja õiguskaitsevahendite 
kohta on üldsusele hõlpsalt ja tasuta 
kättesaadavad vähemalt kahes Euroopa 
Liidu ametlikus keeles. Seda sõltumatut 
rolli võiksid täita näiteks 
kodanikuühiskonna organisatsioonid 
ja/või ametiühingud.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Rikkumisest teatavatel isikutel ja 
vahendajatel on võimalik saada pädevatelt 
asutustelt tõhusat abi, kui nad suhtlevad 
mis tahes asjaomase asutusega, kes osaleb 
nende kaitsmisel survemeetmete eest, 
sealhulgas, kui see on siseriikliku õiguse 
kohaselt ette nähtud, kinnitus selle kohta, 
et neil on õigus saada käesoleva direktiivi 
kohast kaitset.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Rikkumisest teatavatel isikutel on 
vajaduse korral võimalik kasutada 
survemeetmetevastaseid kaitsemeetmeid, 
mis hõlmavad kogu mis tahes kahju kõiki 
otseseid, kaudseid ja tulevasi tagajärgi, 
sealhulgas vajaduse korral:

a) artiklit 14 rikkudes vastu võetud mis 
tahes meetme kehtetuks tunnistamine;

b) rikkumisest teatava isiku tööle 
ennistamine sama palga, staatuse, 
kohustuste ja töötingimustega;

c) rikkumisest teatava isiku üleviimine 
uude osakonda või uue isiku alluvusse;

d) hüvitis survemeetmete põhjustatud 
valu, kannatuste ja mis tahes 
majandusliku kahju eest;

e) ajutised meetmed, mida kohaldatakse 
kuni kohtumenetluses otsuse tegemiseni.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 8
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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, sotsiaalseid ja rahalisi 
tugimeetmeid, et anda rikkumisest 
teatavatele isikutele kohtumenetluse käigus 
abi, sealhulgas õigusabi juristilt, 
ametiühingu esindajalt või muult 
asjakohaselt isikult või organilt.

_________________ _________________

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).
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Isik, keda teates süüdistatakse, ei 
tohi mingil tingimusel saada teavet 
rikkumisest teataja isiku kohta. 
Rikkumistest teataja konfidentsiaalsus 
peab olema alati tagatud.

Selgitus

Täiendav kaitse rikkumisest teataja jaoks.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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3 a. Asjaomase isiku isikuandmete 
kaitse on oluline, et vältida mis tahes 
ebaõiglast kohtlemist või maine 
kahjustamist seoses isikuandmete 
avalikustamisega, eelkõige selliste 
andmete avalikustamisega, mis 
paljastavad asjaomase isiku identiteedi. 
Seega peaksid pädevad asutused 
kooskõlas määruse (EL) nr 2016/679 
(füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta) nõuetega 
kehtestama piisavad 
andmekaitsemenetlused, et kaitsta 
rikkumisest teatavat isikut, asjaomast 
isikut ja kõiki muid isikuid, keda 
teatamine puudutab. Ametiasutused 
tagavad pädevate asutuste vahel turvalise 
süsteemi, mis võimaldab juurdepääsu 
ainult volitatud isikutele.

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Iga isik, keda rikkumisest 
teatamine või eksitav või kuritahtlik 
avalikustamine mõjutab, peaks saama 
õiguskaitse, sealhulgas õiguse tõhusale 
õiguskaitsevahendile kuritahtliku 
rikkumisest teatamise vastu.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a

Asjassepuutuvate isikute õigused

Liikmesriigid tagavad, et ühest või 
mitmest kaitstud avalikustamisest 
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tulenevad või sellest ajendatud järeldused 
või aruanded ei kahjusta ebaõiglaselt ei 
otseselt ega kaudselt mis tahes 
üksikisikut. Õigust õiglasele kohtulikule 
arutamisele ja kohtumõistmisele 
järgitakse täielikult.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võtavad survemeetmeid rikkumisest 
teatavate isikute suhtes;

b) võtavad survemeetmeid rikkumisest 
teatavate isikute suhtes ka väljaspool 
tööalaseid suhteid;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) algatavad rikkumisest teatavate 
isikute vastu pahatahtlikke menetlusi;

c) algatavad rikkumisest teatavate 
isikute või väärtegusid paljastavate 
uurivate ajakirjanike vastu pahatahtlikke 
menetlusi;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute identiteedi konfidentsiaalsuse 
hoidmise kohustust.

d) rikuvad rikkumisest teatavate 
isikute identiteedi konfidentsiaalsuse või 
anonüümsuse hoidmise kohustust neilt 
eelnevalt luba saamata.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ei täida oma kohustust võtta teate 
suhtes järelmeetmeid ja/või ei anna 
rikkumisest teatavale isikule selliste 
järelmeetmete kohta tagasisidet.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi kohane isikuandmete 
töötlemine, sealhulgas isikuandmete 
vahetamine või edastamine pädevate 
asutuste poolt, toimub kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 
(EL) 2016/680. Pädevad asutused peaksid 
liidu tasandil teavet vahetama või edastama 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001. 
Isikuandmed, mis ei ole konkreetse 
juhtumi käsitlemiseks olulised, 
kustutatakse viivitamata.

Käesoleva direktiivi kohane isikuandmete 
töötlemine, sealhulgas isikuandmete 
vahetamine või edastamine pädevate 
asutuste poolt, toimub kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga 
(EL) 2016/680. Pädevad asutused peaksid 
liidu tasandil teavet vahetama või edastama 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001. 
Isikuandmeid, mis ei ole konkreetse 
juhtumi käsitlemiseks olulised, ei koguta, 
või kui neid juhulikult koguti, 
kustutatakse need viivitamata.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi ülevõtmisel 
võivad liikmesriigid kaaluda rikkumistest 
teatajate sõltumatu kaitseasutuse loomist.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Võttes arvesse lõike 1 kohaselt 
esitatud aruannet ja lõike 2 kohaselt 
esitatud liikmesriikide statistikat, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 15. maiks 2027 aruande, milles 
ta hindab käesolevat direktiivi ülevõtvate 
siseriiklike õigusnormide mõju. Aruandes 
hinnatakse käesoleva direktiivi 
kohaldamist ja kaalutakse vajadust 
täiendavate meetmete, sealhulgas selliste 
muudatuste järele, mille eesmärk on 
laiendada käesoleva direktiivi 
kohaldamisala muudele valdkondadele või 
liidu õigusaktidele.

3. Võttes arvesse lõike 1 kohaselt 
esitatud aruannet ja lõike 2 kohaselt 
esitatud liikmesriikide statistikat, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 15. maiks 2027 aruande, milles 
ta hindab käesolevat direktiivi ülevõtvate 
siseriiklike õigusnormide mõju. Aruandes 
hinnatakse käesoleva direktiivi 
kohaldamist, võimalikku mõju sellistele 
põhiõigustele nagu õigus eraelu 
puutumatusele, õigus süütuse 
presumptsioonile ja õigus õiglasele 
kohtumenetlusele, ning kaalutakse 
vajadust täiendavate meetmete, sealhulgas 
selliste muudatuste järele, mille eesmärk 
on laiendada käesoleva direktiivi 
kohaldamisala muudele valdkondadele või 
liidu õigusaktidele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a

Lisade ajakohastamine

Kui uus ELi õigusakt kuulub artikli 1 
lõike 1 punktis a või artikli 1 lõikes 2 
sätestatud sisulisse kohaldamisalasse, 
ajakohastab komisjon lisasid delegeeritud 
õigusakti abil.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II osa – punkt C a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a liidu finantshuvide kaitse:

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