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Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Muudatusettepanek 88 sõnastatakse järgmiselt: 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Isikuline kohaldamisala Isikuline kohaldamisala 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

rikkumisest teatavate isikute suhtes, kes 

töötavad era- või avalikus sektoris ja kes 

on saanud teavet rikkumise kohta tööalases 

kontekstis, sealhulgas vähemalt järgmiste 

isikute suhtes: 

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

heas usus tegutsevate rikkumisest 

teatavate ja abistavate isikute suhtes, kes 

töötavad era- või avalikus sektoris ja kes 

on saanud teavet rikkumise kohta tööalases 

kontekstis, sealhulgas vähemalt järgmiste 

isikute suhtes: 

a) isikud, kes on töötajad ELi a) isikud, kes on töötajad riikliku 
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toimimise lepingu artikli 45 tähenduses; õiguse ja riikliku tava tähenduses või ELi 

toimimise lepingu artikli 45 tähenduses, 

sealhulgas ametnikud; 

b) isikud, kes on füüsilisest isikust 

ettevõtjad ELi toimimise lepingu artikli 49 

tähenduses; 

b) isikud, kes on füüsilisest isikust 

ettevõtjad ELi toimimise lepingu artikli 49 

tähenduses; 

c) aktsionärid ja isikud, kes kuuluvad 

ettevõtja juhtorganisse, sealhulgas 

tegevjuhtkonda mittekuuluvad liikmed, 

ning vabatahtlikud ja tasustamata 

praktikandid; 

c) aktsionärid ja isikud, kes kuuluvad 

ettevõtja juhtorganisse, sealhulgas 

tegevjuhtkonda mittekuuluvad liikmed, 

ning vabatahtlikud ja tasustatud või 

tasustamata praktikandid; 

d) mis tahes isikud, kes töötavad 

töövõtjate, alltöövõtjate ja tarnijate 

järelevalve ning juhendamise all. 

d) mis tahes isikud, kes töötavad 

töövõtjate, alltöövõtjate, teenuseosutajate 

ja tarnijate järelevalve ning juhendamise 

all. 

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 selliste heas usus tegutsevate 

rikkumisest teatavate isikute suhtes, kelle 

töösuhe ei ole veel alanud, kui rikkumist 

käsitlev teave on saadud 

värbamisprotsessi või muude 

lepingueelsete läbirääkimiste ajal, ning 

selliste rikkumisest teatavate isikute 

suhtes, kelle töösuhe on lõppenud. 

 2a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

isikute suhtes, kes hõlbustavad õiguse 

rikkumisest teatamist, nagu ajakirjanikud 

ning isikud, kes tegutsevad vahendajatena 

rikkumisest teatava isiku ning teavet 

levitava isiku vahel.  

(Muudatusettepanek võeti parlamendikomisjonis vastu, kuid lõiget 2a ei olnud tõlkimiseks 

saadetud tekstis.) 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


