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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse 
rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0218),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, 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 asutamislepingu (Euratomi 
asutamisleping) artiklit 31, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku 
esitas (C8-0159/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 
kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille 
kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse kontrollikoja ... arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust2, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C ...
2 ELT C ...
3 ELT C ...
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Sellest tulenevalt tuleks ühiseid 
miinimumstandardeid, mis tagavad 
rikkumisest teatajate tõhusa kaitse, 
kohaldada 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 avalikku huvi.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

näib sellise kaitse kehtestamine olevat 
vajalik, et tagada liidu keskkonnaalase 
õigustiku tõhus täitmine, kui selle 
rikkumine võib avalikku huvi tõsiselt
kahjustada, põhjustades võimalikke 
riigipiire ületavaid mõjusid. See võib olla 

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

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

juhtudel, kus ohtlike toodete kasutamine 
võib põhjustada keskkonnakahju.

__________________ __________________

40 COM (2018) 10 final. 40 COM (2018)0010.

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

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuni 2013. aasta direktiiv 2013/30/EL, 
milles käsitletakse avamere nafta- ja 
gaasiammutamisprotsesside ohutust ja 
millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ
(ELT L 178, 28.6.2013, lk 66).

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse on veel üks valdkond, 
kus rikkumisest teatajad on eelisseisundis, 
et avalikustada liidu õiguse rikkumisi, mis 
võivad avalikku huvi tõsiselt kahjustada. 
Sarnased kaalutlused kehtivad võrgu- ja 
infosüsteemide turvet käsitleva direktiivi45, 
rikkumise puhul; kõnealuses direktiivis on 
kehtestatud intsidentidest (sealhulgas 
sellistest, mis ei kahjusta isikuandmeid) 
teatamise nõuded ja turvanõuded 
asutustele, kes osutavad olulisi teenuseid 
paljudes valdkondades (näiteks 
energeetika, tervishoid, transport, 
pangandus jne), ja peamiste digitaalsete 
teenuste (nt pilvandmetöötlusteenuste) 
pakkujatele. Selles valdkonnas on 
rikkumisest teatamine eriti väärtuslik, et 
ära hoida turvaintsidente, mis võivad 
mõjutada olulist majandus- ja 
ühiskondlikku tegevust ning laialdaselt 
kasutatavaid digitaalseid teenuseid. See 
aitab tagada siseturu toimimiseks ja 
ühiskonna heaoluks hädavajalike teenuste 

(14) Eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse on veel üks valdkond, 
kus rikkumisest teatajad on eelisseisundis, 
et avalikustada liidu õiguse rikkumisi, mis 
võivad avalikku huvi kahjustada. Sarnased 
kaalutlused kehtivad võrgu- ja 
infosüsteemide turvet käsitleva direktiivi45, 
rikkumise puhul; kõnealuses direktiivis on 
kehtestatud intsidentidest (sealhulgas 
sellistest, mis ei kahjusta isikuandmeid) 
teatamise nõuded ja turvanõuded 
asutustele, kes osutavad olulisi teenuseid 
paljudes valdkondades (näiteks 
energeetika, tervishoid, transport, 
pangandus jne), ja peamiste digitaalsete 
teenuste (nt pilvandmetöötlusteenuste) 
pakkujatele. Selles valdkonnas on 
rikkumisest teatamine eriti väärtuslik, et 
ära hoida turvaintsidente, mis võivad 
mõjutada olulist majandus- ja 
ühiskondlikku tegevust ning laialdaselt 
kasutatavaid digitaalseid teenuseid. See
aitab tagada siseturu toimimiseks ja 
ühiskonna heaoluks hädavajalike teenuste 
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järjepidevust. 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 (ELT L 194, 19.7.2016, 
lk 1).

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Euroopa Liit rajaneb ühistel 
väärtustel ja põhimõtetel. Ta tagab 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
(edaspidi „harta“) sätestatud inimõiguste 
ja põhivabaduste austamise. Kuna 
tegemist on ELi aluseks olevate õiguste ja 
põhimõtetega, on nende kaitsmine 
äärmiselt oluline ning nende õiguste 
kahjustamist paljastavatel isikutel peaks 
olema õigus saada käesolevas direktiivis 
ettenähtud kaitset.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

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 

(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 
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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.

ajavahemikul teisele isikule selle juhtimise 
all teatavaid töid, mille eest nad saavad 
tasu. Seega peaks nii institutsioonilistel 
kui ka põhiseaduslikel organitel ja 
sõjaväe avalikel teenistujatel ja ametnikel 
olema täiel määral õigus saada käesoleva 
direktiivi kohaselt pakutavat kaitset.
Kaitse tuleks 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.

__________________ __________________

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 Euroopa Kohtu 3. juuli 1986. aasta 
otsus kohtuasjas C-66/85, Lawrie-
Blum/Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284; Euroopa Kohtu
14. oktoobri 2010. aasta otsus kohtuasjas 
C-428/09, Union Syndicale Solidaires 
Isère, ECLI:EU:C:2010:612; Euroopa 
Kohtu 9. juuli 2015. aasta otsus kohtuasjas 
C-229/14, Balkaya, 
ECLI:EU:C:2015:455; Euroopa Kohtu 4. 
detsembri 2014. aasta otsus kohtuasjas C-
413/13, FNV Kunsten Informatie en 
Media, ECLI:EU:C:2014:2411; Euroopa 
Kohtu 17. novembri 2016. aasta otsus 
kohtuasjas C-216/15, Betriebstrat der
Ruhrlandklinik, ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

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 

(27) Kaitset tuleks laiendada ka muudele 
selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute 
kategooriatele, kes ei ole küll töötajad ELi 
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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 
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.

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 võivad näiteks olla 
töövõtulepingu, litsentsi või loa 
ennetähtaegne lõpetamine või tühistamine, 
äritegevuse võimaluste ja sissetulekute 
vähenemine, sundimine, hirmutamine või 
ahistamine, musta nimekirja kandmine või 
tegevusalane boikoteerimine või maine 
kahjustamine. Ka aktsionäride või 
juhtorganitesse kuuluvate isikute suhtes 
võidakse kasutada survemeetmeid, näiteks 
rahalist survestamist või hirmutamist või 
ahistamist, musta nimekirja kandmist või 
maine kahjustamist. Kaitse peaks olema 
tagatud ka isikutele, kes soovivad 
organisatsioonis tööd saada või sellele 
teenuseid osutada ning kes on saanud 
teavet seaduserikkumiste kohta 
värbamisprotsessi ajal või muus 
lepingueelsete läbirääkimiste etapis ning 
kelle suhtes võidakse kasutada selliseid 
survemeetmeid nagu negatiivsed 
soovitused või musta nimekirja kandmine 
või tegevusalane boikoteerimine.

Or. fr
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Ametnikud ja teised Euroopa 
Liidu teenistujad, nagu on määratletud 
Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjade ning liidu muude 
teenistujate teenistustingimustega, mis on 
sätestatud nõukogu määrusega (EMÜ, 
Euratom, ESTÜ) nr 259/681 a, võivad oma 
tööalase tegevuse raames omandada 
teavet, millest võib käesoleva direktiivi 
kohaselt teatada. Selles mõttes toimivad 
nad võtmeisikutena avaliku huvi 
kahjustamise tuvastamisel, sealhulgas 
liidu tasandil, ning õiguse nõuetekohase 
kohaldamise tagamisel, eelkõige seoses 
liidu finantshuvide kaitsmisega. Lisaks on 
selge, et institutsioonide töötajad võivad 
olla survemeetmete ohvrid ning seega 
peaks neil olema õigus samadele 
kaitsemeetmetele nagu on teistel 
käesoleva direktiiviga hõlmatud töötajatel.

__________________

1 a EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. 

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Samuti on oluline tagada kaitse 
neile, kes rikkumisest teatavat isikut 
abistavad, andes talle nõu astutavate 
sammude, rikkumisest teatamise viiside, 
pakutava kaitse või teabe sõnastamise 
kohta. Need isikud võivad paljastatavast 
teabest teadlikuks saada ning võivad 
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seega samuti olla survemeetmete ohvrid. 
Seetõttu peaks neil olema õigus saada 
käesoleva direktiiviga ettenähtud kaitset. 
Lisaks on vahendajatena oluline roll ka 
uurivatel ajakirjanikel, eeskätt 
avalikustamise korral. Seega on 
väljendusvabaduse austamise kõrge 
taseme tagamiseks ka nende kaitse 
oluline.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Avaliku huvi tõsise kahjustamise 
tõhusaks tuvastamiseks ja ärahoidmiseks 
on vaja, et kaitse andmise aluseks olev 
teave hõlmab mitte üksnes ebaseaduslikku 
tegevusu, vaid ka õigusnormide 
kuritarvitamist, st tegevust või 
tegevusetust, mis ei näi olevat ebaseaduslik 
formaalses mõttes, kuid mis on vastuolus 
õigusnormide eesmärgiga.

(29) Avaliku huvi kahjustamise tõhusaks 
tuvastamiseks ja ärahoidmiseks on vaja, et 
kaitse andmise aluseks olev teave hõlmab 
mitte üksnes ebaseaduslikku tegevusu, vaid 
ka õigusnormide kuritarvitamist, st 
tegevust või tegevusetust, mis ei näi olevat 
ebaseaduslik formaalses mõttes, kuid mis 
on vastuolus õigusnormide eesmärgiga, 
ning üldisemalt mis tahes avalikku huvi 
kahjustavat rikkumist.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

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 

(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 
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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.

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 selgelt
avalikustatud teabest või alusetutest 
kuuldustest või kuulujuttudest.

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(31) Survemeetmed viitavad tihedale 
(põhjuslikule) seosele, mis peab otseselt 
või kaudselt olemas olema rikkumisest 
teatava isiku edastatud teate ja talle osaks 
saanud kahjuliku kohtlemise vahel ja mille 
alusel tal on õigus õiguskaitset saada. 
Rikkumisest teatavate isikute tõhus 
kaitsmine liidu õiguse täitmise tagamise 
parandamise vahendina nõuab 
survemeetmete laiapõhjalist määratlemist, 
et need hõlmaks mis tahes tööalases 
kontekstis esinevat tegevust või 
tegevusetust, mis põhjustab neile isikutele 
kahju. See määratlus saab sisuliselt olla 
vaid avatud loetelu näidetest, kuna 
võimalikud survemeetmed on piiratud 
üksnes neid kasutavate isikute 
kujutlusvõimega.

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Konkreetsetes valdkondades, 
näiteks turukuritarvituste53, 
tsiviillennunduse54 või avamere nafta- ja 
gaasiammutamisprotsesside ohutuse55

valdkonnas, on liidu õiguses asutusesiseste 
ja -väliste teatamiskanalite loomise nõue 
juba ette nähtud. Käesolevas direktiivis 
kehtestatud selliste kanalite loomise 
kohustused peaksid võimalikult suures 
ulatuses tuginema juba olemasolevatele, 
konkreetsete liidu õigusaktidega sätestatud 
kanalitele.

(35) Konkreetsetes valdkondades, 
näiteks turukuritarvituste53, 
tsiviillennunduse54 või avamere nafta- ja 
gaasiammutamisprotsesside ohutuse55

valdkonnas, on liidu õiguses asutusesiseste 
ja -väliste teatamiskanalite loomise nõue 
juba ette nähtud. Käesolevas direktiivis 
kehtestatud selliste kanalite loomise 
kohustused peaksid võimalikult suures 
ulatuses tuginema juba olemasolevatele, 
konkreetsete liidu õigusaktidega sätestatud 
kanalitele. Kui sellised sätted puuduvad
ning juhul, kui käesoleva direktiiviga 
sätestatud eeskirjad pakuvad suuremat 
kaitset, tuleb kohaldada neid eeskirju.

__________________ __________________

53 Vt eespool. 53 Vt eespool.

54 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.

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 
2014. aasta määrus (EL) nr 376/2014, mis 
käsitleb tsiviillennunduses toimunud 
juhtumitest teatamist ning juhtumite 
analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja 
komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja 
(EÜ) nr 1330/2007 (ELT L 122,
24.4.2014, lk 18).

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
12. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/30/EL, 
milles käsitletakse avamere nafta- ja 
gaasiammutamisprotsesside ohutust ja 
millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ.

55 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2013/30/EL, 12. juuni 2013, milles 
käsitletakse avamere nafta- ja 
gaasiammutamisprotsesside ohutust ja 
millega muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ 
(ELT L 178, 28.6.2013, lk 66).

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 a (uus)



PE623.965v01-00 16/45 PR\1157702ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) On tõendatud, et rikkumisest 
teatava või selle avalikustava isiku 
identiteedi konfidentsiaalsuse austamine 
on takistuste ja enesetsensuuri 
mehhanismide vältimiseks äärmiselt 
oluline. Seetõttu tuleks näha ette, et 
konfidentsiaalsuskohustusest tohib teha 
erandi vaid erandlikes olukordades, mil 
rikkumisest teatava isiku identiteeti 
puudutava teabe avalikustamine on 
vajalik ja proportsionaalne kohustus, mis 
on kehtestatud liidu või siseriiklike 
õigusaktide alusel uurimise või hilisema 
kohtumenetluse otstarbel või selleks, et 
kaitsta isikute vabadusi, sealhulgas 
asjaomase isiku kaitseõigust, mille puhul 
kohaldatakse igal juhul nimetatud 
õigusaktides sätestatud asjakohaseid 
kaitsemeetmeid. Rikkumisest teatava või 
selle avalikustava isiku identiteediga 
seoses konfidentsiaalsuskohustuse 
eiramise korral tuleks ette näha 
asjakohased karistused.

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 b) Anonüümne rikkumisest 
teatamine või selle avalikustamine on üks 
kasutatav võimalus ning see ei tohiks olla 
keelatud. Ehkki käesoleva direktiiviga 
seda liiki rikkumisest teatamiste või selle 
avalikustamiste üksikasju ei reguleerita, 
ei tohiks see direktiivi kohaldamisalast 
täielikult välja jääda. Seega, kui 
rikkumisest teatav või selle avalikustav 
isik soovib jääda anonüümseks, ei tuleks 
tema identiteeti avaldada. Kui selle isiku 
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identiteet siiski avaldatakse, peaks tal 
olema õigus saada käesoleva direktiivi
kohast kaitset ning tema identiteedi 
konfidentsiaalsus tuleks jätkuvalt tagada.

Or. fr

Muudatusettepanek 17

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 
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.

(61) Asutusesiseste teatamiskanalite 
kasutamine on üldreeglina tõhus selleks, 
et tagada, et teave jõuab isikuteni, kes 
saavad aidata kaasa avalikku huvi 
ähvardavate riskide varajasele ja tõhusale 
kõrvaldamisele. Samal ajal tuleb ette näha 
ulatuslik paindlikkus, mis võimaldab
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-, meedia- ja 
teabevabadus, 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; 

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; 
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vt näiteks Guja vs. Moldova [GC], nr 
14277/04, EKL 2008.

vt näiteks Guja vs. Moldova [GC], nr 
14277/04, EKL 2008.

Or. fr

Muudatusettepanek 18

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) Reeglina kalduvad 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 
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).

Or. fr

Muudatusettepanek 19

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 

(63) On ka juhtumeid, mille puhul ei ole 
võimalik põhjendatult eeldada 
asutusesiseste kanalite nõuetekohast 
toimimist, näiteks kui rikkumisest 
teatavatel isikutel on kaalukad põhjused 
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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.

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, et 
tegemist on avaliku huviga, millest tuleb 
teatada, või et on vajadus kiireloomuliste 
meetmete järele (näiteks põhjusel, et esineb 
vahetu märkimisväärne ja konkreetne oht 
isikute elule, tervisele ja ohutusele või 
keskkonnale). Seega tuleks kaitsta isikuid, 
kes teatavad rikkumisest asutuseväliselt 
pädevatele asutustele, ja kui see on 
asjakohane, siis liidu asutustele, büroodele 
või ametitele, juhul kui nad leiavad, et 
asutuseväline rikkumisest teatamine on 
sobivam. 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Ka isikutel, kes avalikustavad 
rikkumise otse, peaks olema õigus saada 
kaitset juhtudel, kui rikkumist ei 
käsitletud (näiteks seda ei hinnatud või 
uuritud nõuetekohaselt või ei võetud 
parandusmeetmeid), kuigi sellest teatati 
asutusesiseselt ja/või asutuseväliselt, 

(64) Ka isikutel, kes avalikustavad 
rikkumise otse, juhul kui nad leiavad, et 
see on vajalik, peaks olema õigus saada 
kaitset.



PE623.965v01-00 20/45 PR\1157702ET.docx

ET

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 64 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64 a) Rikkumisest teatajate kaitse 
võimaldab avaliku huvi kahjustamist 
ennetada ja seda heastada. Ehkki on 
oluline luua ühtne ja toimiv süsteem 
käesolevas direktiivis sätestatud 
rikkumistest teatamiseks, peaks süsteemi 
keskne mõte olema asjaomasele 
organisatsioonile, pädevatele asutustele 
või üldsusele teada antava teabe 
asjakohasus ja tähtsus. Seega on vaja 
tagada, et käesoleva direktiiviga pakutavat 
kaitset antakse kõigile rikkumisest 
teatavatele või selle avalikustavatele 
isikutele, nagu on sätestatud käesolevas 
direktiivis, ilma et saaks tugineda isiku 
motiividega seotud mis tahes aspektile, et 
talle selle kaitse andmisest keelduda.

Or. fr
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

teavet antakse kergesti mõistetaval 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67 a) Liikmesriikides, kus rikkumisest 
teatajatele on ette nähtud ulatuslik kaitse, 
on rikkumisest teatavate või selle 
avalikustavate isikute jaoks kasutusel 
mitmesugused kaasnevad ja toetavad 
meetmed. Mõnedel juhtudel võib avaliku 
halduse juurde loodud pädev asutus anda 
nõu, teistel juhtudel on oluline roll 
kodanikuühiskonnal. Selleks et 
võimaldada paindlikkust, mis arvestab 
erinevate riiklike tingimustega, tuleks 
näha ette, et individuaalset nõu peaksid 
saama anda sõltumatud asutused, 
töötajate esindajad või liikmesriigi poolt 
määratud kvalifitseeritud üksused, 
tingimusel et nad pakuvad piisavaid 
tagatisi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(70) Survemeetmete võtmist 
põhjendatakse suure tõenäosusega muude 
aluste kui rikkumisest teatamisega ning 
rikkumisest teatavatel isikutel võib olla 
väga keeruline tõendada nendevahelist 
seost, samas kui survemeetmete rakendajal 
võib olla rohkem võimalusi ja vahendeid 
võetud meetmete dokumenteerimiseks ja 
nende põhjendamiseks. Seega kui 
rikkumisest teatav isik demonstreerib 
prima facie, et ta on rikkumisest teatanud 
või selle avalikustanud kooskõlas 
käesoleva direktiiviga ja et on kannatanud 
kahju, peaks tõendamiskoormis üle 
minema kahjustava meetme võtnud isikule, 
kes peab seejärel tõendama, et võetud 
meede ei olnud kuidagi seotud rikkumisest 
teatamise või rikkumise avalikustamisega.

(70) Survemeetmete võtmist 
põhjendatakse suure tõenäosusega muude 
aluste kui rikkumisest teatamisega ning 
rikkumisest teatavatel isikutel võib olla 
väga keeruline tõendada nendevahelist 
seost, samas kui survemeetmete rakendajal 
võib olla rohkem võimalusi ja vahendeid 
võetud meetmete dokumenteerimiseks ja 
nende põhjendamiseks. Seega kui 
rikkumisest teatav isik demonstreerib 
prima facie, et ta on rikkumisest teatanud 
või selle avalikustanud kooskõlas 
käesoleva direktiiviga ja et on kannatanud 
kahju, tuleb eeldada, et kahju kannatati 
survemeetmete tõttu. Tõendamiskoormis 
peaks üle minema kahjustava meetme 
võtnud isikule, kes peab seejärel tõendama, 
et võetud meede ei olnud kuidagi seotud 
rikkumisest teatamise või rikkumise 
avalikustamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) Samuti võivad tajutav surve, 
survemeetmete või ahistamisjuhtude 
tagajärjed, usalduse kaotus ja hirm 
tuleviku pärast rikkumisest teatavat isikut 
pikaajaliselt destabiliseerida, sealhulgas 
ja eelkõige kohtumenetluse käigus. See 
ebakindel olukord võib seada ohtu 
rikkumisest teatava isiku avalikes huvides 
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toimimise, eelkõige aga tema tervise ja elu 
ühiskonnas. See õigustab psühholoogilise 
nõustamise meetmete rakendamist, mis on 
mõeldud rikkumisest teataja toetamiseks 
tema tegevuse jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(78) Karistused on vajalikud rikkumisest 
teatajate kaitset käsitlevate õigusnormide 
tõhususe tagamiseks. Karistused, mis 
määratakse neile, kes rakendavad 
rikkumisest teatavate isikute suhtes surve-
või muid kahjulikke meetmeid, võivad 
pidurdada selliste meetmete edasist 
rakendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) Käesoleva direktiivi sisuline 
kohaldamisala põhineb selliste 
valdkondade kindlaksmääramisel, mille 

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

puhul rikkumisest teatajate kaitse 
kehtestamine näib praegu kättesaadavate 
tõendite alusel olevat põhjendatud ja 
vajalik. Kohaldamisala võib laiendada 
muudele valdkondadele või liidu 
õigusaktidele, kui see osutub hiljem 
ilmnevate tõendite, mille kogumist tuleb 
komisjonil jätkata, või käesoleva direktiivi 
toimimise hindamise alusel vajalikuks, et 
tugevdada nende täitmise tagamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 29

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 liidu õiguse rikkumine võib 
avalikku huvi 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.

Or. fr
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
1. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KOHALDAMISALA JA MÕISTED REGULEERIMISESE,
KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Or. fr

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1

Reguleerimisese

Käesoleva direktiivi eesmärk on, tagades 
põhivabaduste ja -õiguste kaitse kõrge 
taseme, tugevdada liidu õiguse ja poliitika 
kohaldamist ning avaliku huvi kaitset, 
sätestades ühised miinimumstandardid 
nende isikute kaitsmiseks, kes teatavad 
artiklis 1 sätestatud valdkondades 
toimuvast ebaseaduslikust tegevusest või 
õigusnormide kuritarvitamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Konkreetsetes valdkondades liidu 
õiguse ja poliitika täitmise tagamise 
parandamise eesmärgil nähakse käesoleva 
direktiiviga ette ühised 
miinimumstandardid selliste isikute 

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
ühised miinimumstandardid selliste isikute 
kaitsmiseks, kes teatavad rikkumisest või 
avalikustavad rikkumise, mis on seotud:
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kaitsmiseks, kes teatavad järgmisest 
ebaseaduslikust tegevusest või 
õigusnormide kuritarvitamisest:

Or. fr

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) hartaga kaitstud põhivabaduste ja 
-õiguste rikkumisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
rikkumisest teatavate isikute ja teatamisel 
abistajate suhtes, kes töötavad era- või 
avalikus sektoris ja kes on saanud teavet 
rikkumise kohta tööalases kontekstis, 
sealhulgas vähemalt järgmiste isikute 
suhtes:

Or. fr

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ELi ametnikud ja muud 
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teenistujad, nagu on sätestatud liidu 
ametnike personalieeskirjade ja liidu 
muude teenistujate teenistustingimustes, 
mis on kehtestatud nõukogu määrusega 
(EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/681 a.

__________________

1 a EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 36

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 
saadudvärbamisprotsessi või muude 
lepingueelsete läbirääkimiste ajal.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(1) „rikkumine“ – väärteod, tegelik või 
potentsiaalne ebaseaduslik tegevus või 
õigusnormide kuritarvitamine, mis on 
seotud liidu õigusaktidega, niivõrd, 
kuivõrd need õigusaktid moodustavad 
liidu üldiste huvide kaitse raamistiku,
ning artiklis 1 ja lisas osutatud 
kohaldamisalasse kuuluvate 
valdkondadega;
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Or. fr

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. fr

Le terme "informateur" est un terme connoté, il est donc préférable de lui substituer un terme 
plus neutre.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 3 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) „teatamisel abistaja“ – füüsiline 
või juriidiline isik, kes aitab teatamisele 
kaasa või abistab või aitab rikkumisest 
teatavat isikut rikkumisest teatamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 42

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 asutusesisesed 
kanalid ja menetlused pärast 
sotsiaalpartneritega kooskõlastamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) liidu institutsioonid, organid ja 
ametid.

Or. fr

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) konfidentsiaalne teade, mis 
saadetakse rikkumisest teatavale isikule 
teate kättesaamise kohta hiljemalt seitsme 
päeva jooksul;

Or. fr

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) mõistlik ajavahemik, mis ei ole 
pikem kui üks kuu alates teate saamisest, 
rikkumisest teatavale isikule teate suhtes 
võetavate järelmeetmete kohta tagasiside 
andmiseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) konfidentsiaalne teade, mis 
saadetakse rikkumisest teatavale isikule 
teate kättesaamise kohta hiljemalt seitsme 
päeva jooksul;

Or. fr

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Rikkumisest teataval isikul on 
õigus saada käesoleva direktiivi kohast 
kaitset tingimusel, et:

a) tal on põhjendatud alus uskuda, et 
esitatud teave vastas teatamise ajal tõele;

b) selline teave kuulub käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse;

c) ta teatas rikkumisest 
asutusesiseselt, nagu on ette nähtud 
artiklis 5, või asutuseväliselt, nagu on ette 
nähtud artiklis 9, või avalikustas 
rikkumise.

Or. fr

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui rikkumisest teatav isik on 
täitnud rikkumisest teatamisel kõiki 
lõikes 1 esitatud tingimusi, ei tohi 
arvestada tema motiividega seotud mis 
tahes aspekti, et talle käesolevas 
direktiivis ette nähtud kaitse andmisest 
keelduda.
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Or. fr

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

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

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

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

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 52

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 või ametitele käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluvast 
rikkumisest, on õigus saada käesoleva 
direktiivi kohast kaitset samadel 
tingimustel nagu isik, kes teatas 
rikkumisest kooskõlas lõikega 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Anonüümsel rikkumisest teatajal, 
kelle identiteet avaldatakse hilisemas 
etapis, on õigus saada käesoleva 
direktiiviga pakutavat kaitset samadel 
tingimustel nagu rikkumisest teataval 
isikul, kelle identiteet oli teada alates 
rikkumisest teatamisest või rikkumise 
avalikustamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 55

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:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) asjaomase isiku soovitus talle 
alluvale kolmandale isikule rakendada 
käesolevas artiklis nimetatud 
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survemeetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a

Rikkumisest teatavat isikut toetav 
sõltumatu kolmas isik

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
rikkumisest teataval või rikkumisest 
teatada või rikkumise avalikustada 
kavatseval isikul on oma tegevuse käigus 
õigus toetavale isikule. Selline toetus peab 
austama käesolevas lõikes nimetatud 
isikute identiteedi konfidentsiaalsust ning 
võib seisneda eelkõige järgmises:

a) erapooletu, konfidentsiaalne ja tasuta
nõuanne, eeskätt käesoleva direktiivi 
kohaldamisala, rikkumisest teatamise 
viiside ja rikkumisest teatavale isikule 
antava kaitse kohta, samuti asjaomase 
isiku õiguste kohta;

b) õigusnõustamine vaidluse korral;

c) psühholoogiline nõustamine.

2. Toetust võib pakkuda ka sõltumatu 
haldusasutus, töötajaid esindav 
organisatsioon või liikmesriigi määratud 
kvalifitseeritud üksus, tingimusel, et see 
vastab järgmistele kriteeriumidele:

a) see on nõuetekohaselt loodud 
liikmesriigi õiguse alusel;

b) sellel on õigustatud huvi tagada 
käesoleva direktiiviga ettenähtud sätete 
täitmine ning

c) see on mittetulunduslikku laadi.

Or. fr
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Rikkumisest teatava isiku kantud 
kahju käsitlevas kohtumenetluses, eeldusel 
et tal on põhjendatud alus uskuda, et talle 
põhjustatud kahju oli kättemaks 
rikkumisest teatamise või avalikustamise 
eest, eeldatakse, et tekitatud kahju kanti
rikkumisest teatamise või rikkumise 
avalikustamise tõttu kasutatud 
survemeetmete tagajärjel.

Or. fr

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr
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Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid tagavad, et 
rikkumisest teatav isik saab paluda 
kohandatud psühholoogilist nõustamist 
ning seda saada.

Or. fr

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a

Rikkumisest teatava isiku identiteedi 
konfidentsiaalsuse säilitamise kohustus

1. Rikkumisest teatava isiku identiteedi 
võib avaldada ainult viimase selgel 
nõusolekul. Konfidentsiaalsuskohustus 
hõlmab ka teavet, mille abil võidakse 
rikkumisest teatav isik tuvastada.

2. Isik, kes omab lõikes 1 nimetatud teavet 
või omandab selle, on kohustatud seda 
teavet mitte avalikustama.

3. Olukorrad, milles võib rikkumisest 
teatava isiku identiteediga seotud teabe 
erandina lõikest 2 avaldada, piirduvad 
erandlike olukordadega, mil selle teabe 
avalikustamine on vajalik ja 
proportsionaalne kohustus, mis on 
kehtestatud liidu või siseriiklike 
õigusaktide alusel uurimise või hilisema 
kohtumenetluse otstarbel või selleks, et 
kaitsta isikute vabadusi, sealhulgas 
asjaomase isiku kaitseõigust, mille puhul 
kohaldatakse igal juhul nimetatud 
õigusaktides sätestatud asjakohaseid 
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kaitsemeetmeid.

4. Lõikes 3 osutatud juhtudel teavitab 
rikkumisteadet vastu võtma määratud isik 
rikkumisest teatavat isikut enne tema 
identiteedi avaldamist.

5. Asutusesisesed ja -välised 
teatamiskanalid nähakse ette selliselt, et 
need tagaksid rikkumisest teatava isiku 
identiteedi konfidentsiaalsuse ning 
takistaksid selleks volitamata isikutel 
sellele juurde pääseda.

Or. fr

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada sätteid, mis on rikkumisest 
teatavate isikute õiguste seisukohast 
soodsamad kui käesoleva direktiivi sätted, 

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

ilma et need piiraksid artikli 16 
kohaldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid edastavad 
komisjonile kogu asjakohase teabe seoses 
käesoleva direktiivi rakendamise ja 
kohaldamisega. Esitatud teabe alusel esitab 
komisjon 15. maiks 2023 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise ja 
kohaldamise kohta.

1. Liikmesriigid edastavad 
komisjonile kogu asjakohase teabe seoses 
käesoleva direktiivi rakendamise ja 
kohaldamisega. Esitatud teabe alusel esitab 
komisjon 15. maiks 2023 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise ja 
kohaldamise kohta. Kõnealune aruanne 
sisaldab ühtlasi esimest hinnangut selle 
kohta, kuivõrd asjakohane oleks 
laiendada käesoleva direktiivi 
reguleerimisala teistele liidu 
valdkondadele või õigusaktidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

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 

3. Võttes arvesse lõike 1 kohaselt 
esitatud aruannet ja lõike 2 kohaselt 
esitatud liikmesriikide statistikat, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 15. maiks 2025 aruande, milles 
ta hindab käesolevat direktiivi ülevõtvate 
siseriiklike õigusnormide mõju. Aruandes 
hinnatakse käesoleva direktiivi 
kohaldamist ja kaalutakse vajadust 
täiendavate meetmete, sealhulgas selliste 
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muudatuste järele, mille eesmärk on 
laiendada käesoleva direktiivi 
kohaldamisala muudele valdkondadele või 
liidu õigusaktidele.

muudatuste järele, mille eesmärk on 
laiendada käesoleva direktiivi 
kohaldamisala muudele valdkondadele või 
liidu õigusaktidele.

Or. fr



PR\1157702ET.docx 43/45 PE623.965v01-00

ET

SELETUSKIRI

Rikkumisest teatajate kaitse: avaliku huvi kaitsmise oluline vahend

Arutelus rikkumisest teatajate kaitse üle on Euroopas viimaste kümnendite jooksul toimunud 
märkimisväärne areng. Mitmete uurimuste ning kogemuste taustal näib praeguseks täiesti 
selge olevat, et rikkumisest teatajatel on positiivne roll avaliku huvi kahjustamise ennetamisel 
ja heastamisel. Rikkumisest teatamise potentsiaali ei kasutata siiski kaugeltki täielikult ära, 
kuna paljud tööalases kontekstis avaliku huvi kahjustamist täheldavad isikud ei anna sellest 
endiselt süstemaatiliselt teada. Sellel olukorral on mitmeid põhjuseid alates teadlikkuse 
puudumisest rikkumisest teatamise võimaluste kohta kuni survemeetmete hirmuni 
sõnavõtmise korral. Sellel on kahjulikud tagajärjed kogu ühiskonnale, kuna jätkuvalt leiab 
aset mitmesuguseid avaliku huvi kahjustamisi, näiteks keskkonnaküsimuste, maksustamise 
vältimise vastu võitlemise või korruptsiooni või rahvatervisega seoses, ning kahjustada saab 
kodanike õigus saada teavet.

Liikmesriikides on rikkumisest teatajate kaitset käsitlevates õigusaktides toimunud areng 
sageli järgnenud skandaalidele või suurtele õnnetustele. Sellele vaatamata on Euroopa 
Nõukogu 2014. aasta soovitused oluline samm, et kehtestada teatavad standardid, mis 
liikmesriikidel on palutud siseriiklikusse õigusesse üle võtta. 

Kõnealune ettepanek lähtub osaliselt nimetatud standarditest, aga ka Euroopa Inimõiguste 
Kohtu praktikast väljendusvabaduse küsimuses. Raportöör on väga rahul, et komisjon otsustas 
esitada oma direktiivi ettepaneku kõnealuste soovituste raames, võttes seejuures arvesse 
Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni. 

Kohaldamisala: kavandatava õigusakti tõhususe tagamine

Raportöör leiab, et laia ja horisontaalse kohaldamisala valik on hea, kuna see võimaldab 
hõlmata hulgaliselt sektoreid liidu finantshuvide kaitsest tuumajulgeolekuni ning keskkonna-
ja rahvatervise kaitsest maksustamise vältimise vastase võitluseni. Isik loetakse rikkumisest 
teatajaks, kui ta teatab ettepaneku lisas määratletud sektoritega seotud liidu õigusakti 
rikkumisest või paljastab selle. On siiski oht, et teatatakse tegudest, mis ei kujuta endast 
rikkumist kõnealuse direktiivi tähenduses. Seega teeb raportöör ettepaneku, et hõlmatud 
võiksid olla kõik nende sektoritega seotud väärteod. Raportöör leiab, et seeläbi oleks avaliku 
huvi kaitsmist, mis on ettepaneku keskmes, paremini arvesse võetud.

Arvestades, et Euroopa Liit rajaneb ühistel väärtustel ja põhimõtetel, mis tagavad inimõiguste 
ja põhivabaduste austamise, peab raportöör vajalikuks lisada need põhiõigused direktiivi 
kohaldamisalasse. 

Euroopa Liidu ametnikud ja muud teenistujad võivad oma tööalase tegevuse raames 
omandada teavet, millest võib direktiivi ettepaneku kohaselt teatada, ning neil on oht langeda 
survemeetmete ohvriks. Seetõttu on oluline anda neile sama kaitse nagu teistele töötajatele. 
Samuti on oluline tagada kaitse neile, kes abistavad rikkumisest teatavat isikut tema 
tegevuses, sealhulgas juhul, kui tegemist on uurivate ajakirjanikega. 

Teatamiskanalid: toimimine rikkumisest teataja huvides

Vaadeldava õigusakti ettepanekuga ettenähtud teatamiskanalid pakuvad raportööri arvates 
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piisavaid usaldusväärsuse ja sõltumatuse tagatisi. Neid on aga siiski võimalik täiustada, nähes 
ette teatamise rikkumisteate kättesaamisest. Lisaks näivad komisjoni esitatud menetlusajad 
liiga pikad, mis võib juba läbi viidud rikkumisest teatamise ohtu seada, ning seetõttu soovitab 
raportöör neid tähtaegu lühendada. Samuti leiab raportöör, et ametiühingute esindajad peaksid 
olema asutusesiseste kanalite väljatöötamisse täiel määral kaasatud ning neil peaks olema 
võimalik anda seda soovivatele isikutele nõu ja neid toetada. Just töötajate esindajad on 
kõnealuse küsimusega otseselt seotud ning toetavad võimalikku rikkumisest teatajat kõige 
sagedamini tema tegevuses, andes talle teavet asutusesiseste teatamiskanalite ning tema 
õiguste ja kohustuste kohta. Seetõttu on oluline neile direktiivi raames selline roll anda.

Peale selle on äärmiselt oluline tagada rikkumisest teatava isiku identiteedi konfidentsiaalsuse 
kõrge tase. Rikkumisi täheldavad isikud hoiavad sageli end tagasi ja rakendavad 
enesetsensuuri tulenevalt hirmust, et nende identiteet võidakse paljastada. On tõendatud, et 
selle kriteeriumi järgimine võimaldab suurendada esitatavate rikkumisteadete arvu. Seega 
tuleks tugevdada vaadeldava õigusakti ettepaneku selle küsimusega seotud sätteid, nähes ette 
tugeva konfidentsiaalsuspõhimõtte, millest saab erandeid teha ainult erandlikel ja piiratud 
juhtudel.

Teatamise tõhususe ja teabe saamise õiguse esikohale seadmine

Kõnealune ettepanek toetub teatamiskanalite kasutuses võrdlemisi rangele järjekorrale, 
millega kaasnevad erandid. Üldreeglina tuleks potentsiaalsel rikkumisest teatajal kõigepealt 
pöörduda oma tööandja poole, oodata oma teate menetlemist, mis võib võtta kuni kolm kuud, 
ning mitterahuldava vastuse korral pöörduda välise asutuse poole ja oodata veel kuni kuus 
kuud. See võib seada ohtu mitte ainult teatamise enda, vaid eelkõige paneb rikkumisest teataja 
oma tööandja suhtes vahetusse keerulisse olukorda. Lisaks paneb see lähenemisviis 
rikkumisest teataja õlule kohustuse tõendada, et ta on valinud kõige sobivama teatamiskanali, 
juhul kui ta ei ole järginud ettepanekus ettenähtud järjestust. Juba niigi ebavõrdses jõusuhtes 
võib see rikkumisest teataja ohtu seada. Lõpetuseks ei võta see lähenemisviis piisavalt arvesse 
kodanike õigust saada teavet avaliku huvi kahjustamise korral. Nendel põhjustel soovitab 
raportöör sellest teatamiskanalite hierarhiast loobuda ning näha ette rohkem paindlikkust, et 
jätta kõige sobivama teatamiskanali valimine rikkumisest teatava isiku otsustada. 

Ehkki on äärmiselt positiivne, et õigusakti ettepanekus nähakse ette kaitse isikutele, kellel on 
mõistlikud põhjused uskuda, et edastatud teave oli sellest teatamise hetkel tõene, on raportöör 
seisukohal, et seda sätet tuleks veelgi täpsustada, välistamaks kõik võimalused kaitse 
andmisest keeldumiseks põhjustel, mis on seotud rikkumisest teataja kavatsustega. Eelkõige 
tuleks ettepanekus keskenduda avaldatava teabe asjakohasusele seoses avaliku huviga ja mitte 
niivõrd selle avaldamise põhjustele.

Rikkumisest teatajate tõhusa ja täieliku kaitse tagamine

Direktiivi ettepanekus keelatakse üldiselt survemeetmed, mis on välja toodud loeteluna. Seda 
loetelu ei saa mingil juhul pidada ammendavaks, kuna kasutatavaid survemeetmeid piirab 
üksnes kujutlusvõime. Seega oleks kohane täpsustada, et loetelu näol on tegemist vaid 
näidetega.

Mis puutub pakutavasse kaitsesse, soovib raportöör rõhutada neist teatavate asjakohasust. 
Tõendamiskoormise ümberpööramine on üks neist meetmetest ning direktiivi ettepanekus 
esitatud sõnastust tõhustati selleks, et oleks võimalik selle sätte täit potentsiaali kasutada.
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Anonüümseid rikkumisest teatamisi on juba esinenud ning esineb ka edaspidi. Seetõttu soovib 
raportöör näha ette sätte, millega hõlmataks õigusaktiga ka isikud, kelle identiteet 
avaldatakse, ehkki nad soovisid jääda anonüümseks.

Mõnedes liikmesriikides on mitmesuguseid kaasnevaid ja toetavaid meetmeid rikkumisest 
teatavatele või rikkumise avalikustavatele isikutele. Eetilise teatamise mehhanismide kohta 
võivad anda konfidentsiaalset nõu avaliku sektori asutused, ametiühingud või 
kodanikuühiskonna organisatsioonid. Raportöör leiab, et need süsteemid on äärmiselt olulised 
rikkumisest teataja abistamisel tema tegevuses, ning soovitab seetõttu näha direktiivis ette 
nende süsteemide loomise eri liikmesriikides, võttes arvesse riiklikke tingimusi. Lisaks on 
raportöör seisukohal, et peale õigus- ja rahalise abi tuleks rikkumisest teatajatele ette näha ka 
psühholoogiline tugi. 

Piisav õiguskindlus teatamisvabaduse tagamiseks

Teatavad ettepaneku aspektid võivad rikkumisest teatada soovivaid isikuid heidutada. 
Eelkõige on see nii tõsisuse aspekti puhul, mida isikul võib olla keeruline hinnata ning mida 
võidakse talle vastuväitena esitada, et tema tegu kehtetuks lugeda. Seega tuleks kaitse tagada 
sõltumata sellest, kui tõsine on avaldatav teave, niipea, kui see kahjustab avalikku huvi.

Samuti nähakse direktiivi ettepanekus ette karistused selleks, et hoida ära pahatahtlikku ja 
kuritahtlikku rikkumisest teatamist. See säte näib üleliigne, arvestades siseriiklikus õiguses 
juba olemasolevaid sätteid, millega karistatakse laimukampaaniate või maine kahjustamise 
eest. Nähes ette täiendavad karistused, võib kõnealune ettepanek avaldada heidutavat, kui 
isegi mitte tagasihoidvat mõju, kaasa arvatud õigustatud rikkumisest teatamiste korral. 
Seetõttu teeb raportöör ettepaneku see osa tekstist välja jätta. 

Raportöör on arvamusel, et vaadeldav õigusakti ettepanek kujutab endast esimest etappi, ent 
tõstatab olulisi küsimusi selle kohaldamisala laiendamise kohta. Seega leiab raportöör, et
ettepanek vajaks kiiremas korras hindamist ja läbivaatamist, kui see osutub vajalikuks selleks, 
et parandada horisontaalsust ning suurendada selle arusaadavust kodanike jaoks.
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