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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Oikaistaan tarkistus 88 seuraavasti: 

Tarkistus 88 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

2 artikla 2 artikla 

Henkilöllinen soveltamisala Henkilöllinen soveltamisala 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

yksityisellä tai julkisella sektorilla 

työskenteleviin ilmoittaviin henkilöihin, 

jotka ovat saaneet tietoa rikkomisista työn 

yhteydessä ja joita ovat ainakin seuraavat: 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 

yksityisellä tai julkisella sektorilla 

työskenteleviin vilpittömässä mielessä 

toimiviin ilmoittaviin henkilöihin ja 

avustaviin henkilöihin, jotka ovat saaneet 

tietoa rikkomisista työn yhteydessä ja joita 

ovat ainakin seuraavat: 

a) henkilöt, jotka ovat SEUT- a) henkilöt, jotka ovat kansallisessa 
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sopimuksen 45 artiklassa tarkoitettuja 

työntekijöitä; 
lainsäädännössä ja kansallisissa 

käytännöissä tarkoitettuja tai SEUT-

sopimuksen 45 artiklan mukaisia 

työntekijöitä, virkamiehet mukaan 

luettuina; 

b) henkilöt, jotka ovat SEUT-

sopimuksen 49 artiklassa tarkoitettuja 

itsenäisiä ammatinharjoittajia; 

b) henkilöt, jotka ovat SEUT-

sopimuksen 49 artiklassa tarkoitettuja 

itsenäisiä ammatinharjoittajia; 

c) osakkeenomistajat ja henkilöt, jotka 

kuuluvat yrityksen hallintoelimeen, 

mukaan lukien muut kuin liikkeenjohtoon 

osallistuvat henkilöt, sekä 

vapaaehtoistyöntekijät ja palkattomat 

harjoittelijat; 

c) osakkeenomistajat ja henkilöt, jotka 

kuuluvat yrityksen hallintoelimeen, 

mukaan lukien muut kuin liikkeenjohtoon 

osallistuvat henkilöt, sekä 

vapaaehtoistyöntekijät ja palkalliset tai 

palkattomat harjoittelijat; 

d) henkilöt, jotka työskentelevät 

toimeksisaajien, alihankkijoiden ja 

tavarantoimittajien valvonnassa ja niiden 

johdolla. 

d) henkilöt, jotka työskentelevät 

toimeksisaajien, alihankkijoiden, 

palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien 

valvonnassa ja niiden johdolla. 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 

sellaisiin ilmoittaviin henkilöihin, joiden 

työsuhde ei ole vielä alkanut, silloin kun 

rikkomista koskeva tieto on saatu 

palvelukseenottomenettelyn tai muun 

sopimusta edeltävän neuvottelun aikana. 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 

sellaisiin vilpittömässä mielessä toimiviin 

ilmoittaviin henkilöihin, joiden työsuhde ei 

ole vielä alkanut, silloin kun rikkomista 

koskeva tieto on saatu 

palvelukseenottomenettelyn tai muun 

sopimusta edeltävän neuvottelun aikana, 

sekä ilmoittaviin henkilöihin, joiden 

työsuhde on päättynyt. 

 2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 

henkilöihin, jotka helpottavat rikkomisista 

ilmoittamista, kuten toimittajiin sekä 

ilmoittavan henkilön ja tietoa levittävän 

henkilön välittäjinä toimiviin henkilöihin. 

  

(Tarkistus hyväksyttiin valiokunnassa, mutta 2 a kohta puuttui käännettäväksi lähetetystä 

tekstistä.) 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


