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LYHYET PERUSTELUT

Luxleaksin, Wikileaksin, Panaman paperien, paratiisipaperien ja Dieselgaten kaltaiset 
viimeaikaiset skandaalit ovat osoittaneet, että väärinkäytösten paljastajat tekevät koko 
yhteisölle suuren palveluksen. He ovat verrattomia yleisen edun turvaajia ja keskeinen 
tietolähde lahjonnan, petosten ja muun laittoman toiminnan torjunnassa. Lisäksi he edistävät 
ratkaisevasti avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden kulttuuria sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla. Väärinkäytösten paljastajien tehokas suojelu EU:n tasolla 
on keskeisen tärkeää pyrittäessä varmistamaan niiden politiikanalojen vaikuttavuus, joita 
paljastukset mahdollisesti koskevat, ja täyttämään näiden skandaalien herättämät 
yhteiskunnan odotukset. Se myös vahvistaa kansalaisten luottamusta EU:n toimielimiä 
kohtaan. Suosittuaan aluksi alakohtaista lähestymistapaa erityisesti rahoituspalvelujen alalla 
komissio on nyt antanut ehdotuksen direktiiviksi, jonka soveltamisala on kattavampi ja jossa 
esitetään yleiset säännöt unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Valmistelija pitää uutta lähestymistapaa hyvin lupaavana ja ehdottaa ehdotukseen tarkistuksia, 
joilla lujitetaan väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevaa oikeuskehystä. Erityisesti hän 
suosittaa, että ehdotuksen aineellinen soveltamisala sisältäisi myös Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen EU:n yhteisten arvojen loukkaamisen ja poliittisin toimin 
toteutetut rikkomiset. Hän ehdottaa myös EU:n ja Euratomin virkamiesten ja muun 
henkilöstön sisällyttämistä niihin henkilöihin, jotka voivat saada suojelua, sekä säännöksiä 
rikoslainsäädännön aseman vahvistamisesta ehdotetun direktiivin täytäntöönpanossa. Vielä 
valmistelija ehdottaa väärinkäytösten paljastajien vahvempaa suojelua aiheettomilta ja 
haitantekomielessä käynnistetyiltä oikeudellisilta menettelyiltä.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksen ja erityisesti 
sen 10 artiklan,

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)



PE623.888v02-00 4/38 AD\1164532FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 
11 artiklan,

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Henkilöt, jotka työskentelevät 
jossakin organisaatiossa tai ovat 
yhteydessä siihen työnsä vuoksi, 
havaitsevat yleensä ensimmäisinä sen 
aiheuttaman yleiseen etuun kohdistuvan 
uhkan tai haitan. Paljastaessaan tällaisia 
väärinkäytöksiä he edistävät merkittävällä 
tavalla lainsäädännön rikkomisten 
paljastamista ja ehkäisemistä ja osallistuvat 
siten yhteiskunnan hyvinvoinnin 
turvaamiseen. Usein väärinkäytöksiin 
liittyvistä huolenaiheista tai epäilyistä ei 
kuitenkaan uskalleta ilmoittaa vastatoimien 
pelossa.

(1) Henkilöt, jotka työskentelevät 
jossakin organisaatiossa tai ovat 
yhteydessä siihen työnsä vuoksi, 
havaitsevat yleensä ensimmäisinä 
laittoman toiminnan tai lain 
väärinkäytön, jota organisaatiossa voi 
tapahtua ja joka voi aiheuttaa yleiseen 
etuun kohdistuvan uhkan tai haitan. 
Paljastaessaan tällaisia väärinkäytöksiä he 
edistävät merkittävällä tavalla 
lainsäädännön rikkomisten paljastamista ja 
ehkäisemistä ja osallistuvat siten 
yhteiskunnan hyvinvoinnin ja yleisen edun
turvaamiseen. Usein väärinkäytöksiin 
liittyvistä huolenaiheista tai epäilyistä ei 
kuitenkaan uskalleta ilmoittaa vastatoimien 
pelossa.

Perustelu

Ehdotetaan täsmällisempää sanamuotoa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin tasolla väärinkäytösten 
paljastajat ovat osa toimintaa, jossa 
unionin oikeuden täytäntöönpanoon 
liittyviä ongelmia pyritään ehkäisemään 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 

(2) Unionin tasolla väärinkäytösten 
paljastajien ilmoitukset ja julkiset 
paljastukset ovat osa toimintaa, jossa 
unionin oikeuden täytäntöönpanoon 
liittyviä ongelmia pyritään ehkäisemään 
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sillä he antavat täytäntöönpanon 
valvonnasta vastaaville kansallisille ja 
unionin järjestelmille tietoja, joiden 
ansiosta voidaan tuloksellisesti paljastaa ja 
tutkia unionin oikeuteen kohdistuvia 
rikkomisia ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä.

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
sillä he antavat täytäntöönpanon 
valvonnasta vastaaville kansallisille ja 
unionin järjestelmille tietoja, joiden 
ansiosta voidaan tuloksellisesti paljastaa ja 
tutkia unionin oikeuteen kohdistuvia 
rikkomisia ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin oikeuden rikkominen voi 
tietyillä aloilla aiheuttaa yleiseen etuun 
kohdistuvaa vakavaa haittaa, jos siitä 
seuraa huomattavia riskejä yhteiskunnan 
hyvinvoinnille. Kun tällaisilla aloilla 
havaitaan puutteita täytäntöönpanossa ja 
kun väärinkäytösten paljastajat ovat 
etulyöntiasemassa rikkomisten ilmi 
saattamisessa, täytäntöönpanoa on tarpeen 
tehostaa varmistamalla, että 
väärinkäytösten paljastajia suojellaan 
tehokkaasti vastatoimilta, ja ottamalla 
käyttöön tehokkaita ilmoituskanavia.

(3) Unionin oikeuden rikkominen voi 
tietyillä aloilla aiheuttaa yleiseen etuun 
kohdistuvaa haittaa, jos siitä seuraa 
huomattavia riskejä yhteiskunnan 
hyvinvoinnille, sekä heikentää 
kansalaisten luottamusta unionin 
toimintaa kohtaan. Kun tällaisilla aloilla 
havaitaan puutteita täytäntöönpanossa ja 
kun väärinkäytösten paljastajat ovat 
etulyöntiasemassa rikkomisten ilmi 
saattamisessa, täytäntöönpanoa on tarpeen 
tehostaa varmistamalla, että 
väärinkäytösten paljastajia suojellaan 
tehokkaasti vastatoimilta, ja ottamalla 
käyttöön tehokkaita, luottamuksellisia ja 
turvallisia ilmoituskanavia.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän vuoksi yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia, joilla taataan 
väärinkäytösten paljastajien tehokas 
suojelu, olisi sovellettava tiettyihin 
säädöksiin ja tietyillä politiikanaloilla, 
joiden osalta i) täytäntöönpanoa on tarpeen 
lujittaa; ii) se, että väärinkäytöksistä ei 

(5) Tämän vuoksi laillisia yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia, joilla taataan 
väärinkäytösten paljastajien tehokas 
suojelu, olisi sovellettava tiettyihin 
säädöksiin ja tietyillä politiikanaloilla, 
joiden osalta i) täytäntöönpanoa on tarpeen 
lujittaa; ii) se, että väärinkäytöksistä ei 
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ilmoiteta riittävästi, heikentää 
täytäntöönpanoa olennaisella tavalla, ja iii) 
unionin oikeuden rikkominen aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa 
haittaa.

ilmoiteta riittävästi, heikentää 
täytäntöönpanoa olennaisella tavalla, ja iii) 
unionin oikeuden rikkominen aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa haittaa. 
Samalla on äärimmäisen tärkeää suojella 
asianomaisten oikeushenkilöiden 
mainetta varsinkin, jos ilmoituksen 
kohteena olevaa asiaa ei ole vielä näytetty 
toteen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Todisteiden kerääminen 
ympäristörikoksista ja 
ympäristönsuojeluvaatimusten laittomasta 
rikkomisesta sekä tällaisten toimien 
paljastaminen ja niihin puuttuminen on 
edelleen haasteellista, minkä vuoksi sitä 
olisi pyrittävä tehostamaan, kuten 18 
päivänä tammikuuta 2018 annetussa 
komission tiedonannossa EU:n toimet 
ympäristövaatimusten noudattamisen ja 
ympäristöhallinnan parantamiseksi40

todetaan. Väärinkäytösten paljastajien 
suojelusta säädetään toistaiseksi vain 
yhdessä ympäristönsuojelua koskevassa 
alakohtaisessa säädöksessä41. Tällaisesta 
suojelusta olisi kuitenkin säädettävä 
laajemmin, jotta voidaan varmistaa unionin 
ympäristölainsäädännön tuloksellinen 
täytäntöönpano, koska sen rikkominen voi 
aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvaa 
vakavaa haittaa, jonka vaikutukset 
saattavat levitä yli jäsenvaltioiden rajojen. 
Tämä pätee myös tapauksiin, joissa 
vaaralliset tuotteet voivat aiheuttaa 
ympäristöhaittoja.

(10) Todisteiden kerääminen 
ympäristörikoksista ja 
ympäristönsuojeluvaatimusten laittomasta 
rikkomisesta sekä tällaisten toimien 
paljastaminen ja niihin puuttuminen on 
edelleen haasteellista, minkä vuoksi sitä 
olisi pyrittävä tehostamaan, kuten 18 
päivänä tammikuuta 2018 annetussa 
komission tiedonannossa EU:n toimet 
ympäristövaatimusten noudattamisen ja 
ympäristöhallinnan parantamiseksi40

todetaan. Väärinkäytösten paljastajien 
suojelusta säädetään toistaiseksi vain 
yhdessä ympäristönsuojelua koskevassa 
alakohtaisessa säädöksessä41. Tällaisesta 
suojelusta olisi kuitenkin säädettävä 
laajemmin, jotta voidaan varmistaa unionin 
ympäristölainsäädännön tuloksellinen 
täytäntöönpano, koska sen rikkominen voi 
aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvaa 
haittaa, jonka vaikutukset saattavat levitä 
yli jäsenvaltioiden rajojen. Tämä pätee 
myös tapauksiin, joissa vaaralliset tuotteet 
voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja.

_________________ _________________

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

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/30/EU, annettu 12 päivänä 
kesäkuuta 2013, merellä tapahtuvan öljyn-

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/30/EU, annettu 12 päivänä 
kesäkuuta 2013, merellä tapahtuvan öljyn-
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ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
(EUVL L 178, s. 66).

ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
(EUVL L 178, s. 66).

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Myös yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojelu on ala, jolla 
väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen 
asema sellaisten unionin oikeuteen 
kohdistuvien rikkomisten ilmi 
saattamisessa, jotka voivat aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa 
haittaa. Sama koskee verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuudesta annettua 
direktiiviä45, jossa säädetään (myös muiden 
kuin henkilötietojen turvallisuuteen 
vaikuttavien) poikkeamien ilmoittamisesta 
ja vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, 
joita sovelletaan eri alojen (mm. energia-, 
terveydenhuolto-, liikenne- ja pankkialan) 
keskeisten palvelujen tarjoajiin sekä 
digitaalisten palvelujen (mm. 
pilvipalvelujen) tarjoajiin. Väärinkäytösten 
paljastajien ilmoitukset ovat tällä alalla 
erityisen arvokkaita, koska niiden avulla 
voidaan estää turvapoikkeamat, jotka 
voisivat vaikuttaa talouden ja yhteiskunnan 
keskeisiin toimintoihin ja yleisesti 
käytettäviin digitaalisiin palveluihin. Näin 
voidaan osaltaan varmistaa 
sisämarkkinoiden toiminnan ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta 
olennaisten palvelujen jatkuvuus.

(14) Myös yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojelu on ala, jolla 
väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen 
asema sellaisten unionin oikeuteen 
kohdistuvien rikkomisten ilmi 
saattamisessa, jotka voivat aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa haittaa. Sama 
koskee verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuudesta annettua direktiiviä45, 
jossa säädetään (myös muiden kuin 
henkilötietojen turvallisuuteen 
vaikuttavien) poikkeamien ilmoittamisesta 
ja vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, 
joita sovelletaan eri alojen (mm. energia-, 
terveydenhuolto-, liikenne- ja pankkialan) 
keskeisten palvelujen tarjoajiin sekä 
digitaalisten palvelujen (mm. 
pilvipalvelujen) tarjoajiin. Väärinkäytösten 
paljastajien ilmoitukset ovat tällä alalla 
erityisen arvokkaita, koska niiden avulla 
voidaan estää turvapoikkeamat, jotka 
voisivat vaikuttaa talouden ja yhteiskunnan 
keskeisiin toimintoihin ja yleisesti 
käytettäviin digitaalisiin palveluihin. Näin 
voidaan osaltaan varmistaa 
sisämarkkinoiden toiminnan ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta 
olennaisten palvelujen jatkuvuus.

_________________ _________________

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 
päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistamiseksi koko unionissa.

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 
päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistamiseksi koko unionissa.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamisella tarkoitetaan petosten, 
korruption ja muun sellaisen laittoman 
toiminnan torjuntaa, joka liittyy unionin 
menojen toteuttamiseen tai unionin tulojen 
ja varojen keräämiseen. Kyseessä on 
olennaisen tärkeä tehtävä, jonka osalta 
unionin oikeuden täytäntöönpanoa on 
lujitettava. Unionin taloudellisten etujen 
suojaamisen lujittaminen käsittää myös 
Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimukseen perustuvia menoja 
koskevien unionin talousarvion 
määrärahojen täytäntöönpanon. Jos unionin 
taloudellisten etujen suojaamista koskevia 
sääntöjä ei panna täytäntöön tuloksellisesti 
esimerkiksi kansallisella tasolla ilmenevien 
petosten ja korruption osalta, seurauksena 
on unionin tulojen supistuminen ja sen 
varojen väärinkäyttö, mikä voi vääristää 
julkisia investointeja ja kasvua ja murentaa 
kansalaisten luottamusta unionin 
toimintaan. Väärinkäytösten paljastajia on 
suojeltava myös, jotta voidaan helpottaa 
tällaisten petosten ja laittoman toiminnan 
paljastamista ja ehkäisemistä ja niistä 
johtuvien seuraamusten määräämistä.

(16) Unionin taloudellisten etujen 
suojaamisella tarkoitetaan petosten, 
korruption, lainmukaisten velvoitteiden 
rikkomisen, vallan väärinkäytön ja muun 
sellaisen laittoman toiminnan torjuntaa, 
joka liittyy unionin menojen toteuttamiseen 
tai unionin tulojen ja varojen keräämiseen. 
Kyseessä on olennaisen tärkeä tehtävä, 
jonka osalta unionin oikeuden 
täytäntöönpanoa on lujitettava. Unionin 
taloudellisten etujen suojaamisen 
lujittaminen käsittää myös Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimukseen perustuvia menoja 
koskevien unionin talousarvion 
määrärahojen täytäntöönpanon. Jos unionin 
taloudellisten etujen suojaamista koskevia 
sääntöjä ei panna täytäntöön tuloksellisesti 
esimerkiksi kansallisella tasolla ilmenevien 
petosten ja korruption osalta, seurauksena 
on unionin tulojen supistuminen ja sen 
varojen väärinkäyttö, mikä voi vääristää 
julkisia investointeja ja kasvua ja murentaa 
kansalaisten luottamusta unionin 
toimintaan. Väärinkäytösten paljastajia on 
suojeltava myös, jotta voidaan helpottaa 
tällaisten petosten ja laittoman toiminnan 
paljastamista ja ehkäisemistä ja niistä 
johtuvien seuraamusten määräämistä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tietyt, erityisesti rahoituspalveluja 
koskevat unionin säädökset, kuten 
markkinoiden väärinkäytöstä annettu 
asetus (EU) N:o 596/201449 ja sen pohjalta 

(18) Tietyt, erityisesti rahoituspalveluja 
koskevat unionin säädökset, kuten 
markkinoiden väärinkäytöstä annettu 
asetus (EU) N:o 596/201449 ja sen pohjalta 
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annettu komission täytäntöönpanodirektiivi 
2015/239250, sisältävät jo yksityiskohtaisia 
sääntöjä väärinkäytösten paljastajien 
suojelusta. Tätä voimassa olevaa unionin 
lainsäädäntöä, joka mainitaan muun 
muassa liitteen II osassa olevassa 
luettelossa, olisi täydennettävä tällä 
direktiivillä, jotta nämä säädökset olisivat 
täysin yhdenmukaiset tässä direktiivissä
vahvistettujen vähimmäisvaatimusten 
kanssa, samalla kun säilytetään niissä 
vahvistetut kutakin alaa koskevat 
erityispiirteet. Tämä on erityisen tärkeää, 
jotta voidaan täsmentää, mitä 
oikeushenkilöitä rahoituspalvelujen alalla 
sekä rahanpesun ja terrorismin 
ehkäisemisen alalla velvollisuus ottaa 
käyttöön sisäiset ilmoituskanavat nykyään 
koskee.

annettu komission täytäntöönpanodirektiivi 
2015/239250, sisältävät jo yksityiskohtaisia 
sääntöjä väärinkäytösten paljastajien 
suojelusta. Tätä voimassa olevaa unionin 
lainsäädäntöä, joka mainitaan muun 
muassa liitteen II osassa olevassa 
luettelossa, olisi täydennettävä tällä 
direktiivillä, jotta nämä säädökset olisivat 
täysin yhdenmukaiset tässä direktiivissä 
vahvistettujen vähimmäisvaatimusten 
kanssa, samalla kun säilytetään niissä 
vahvistetut kutakin alaa koskevat 
erityispiirteet. Tämä on erityisen tärkeää, 
jotta voidaan täsmentää, mitä 
oikeushenkilöitä rahoituspalvelujen alalla 
sekä rahanpesun ja terrorismin torjunnan 
ja ehkäisemisen alalla velvollisuus ottaa 
käyttöön sisäiset ilmoituskanavat nykyään 
koskee.

_________________ _________________

49 EUVL L 173, s. 1. 49 EUVL L 173, s. 1.

50 Komission täytäntöönpanodirektiivi 
(EU) 2015/2392, annettu 17 päivänä 
joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 
täytäntöönpanemisesta siltä osin kuin on 
kyse toimivaltaisille viranomaisille 
mainitun asetuksen tosiasiallisesta tai 
mahdollisesta rikkomisesta tehtävistä 
ilmoituksista (EUVL L 332, s. 126).

50 Komission täytäntöönpanodirektiivi 
(EU) 2015/2392, annettu 17 päivänä 
joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 
täytäntöönpanemisesta siltä osin kuin on 
kyse toimivaltaisille viranomaisille 
mainitun asetuksen tosiasiallisesta tai 
mahdollisesta rikkomisesta tehtävistä 
ilmoituksista (EUVL L 332, s. 126).

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan hyödyntää täysimittaisesti, 
toiminnasta, jota ei pidetä laittomana 
mutta joka todennäköisesti olisi yleisen 
edun vastaista, olisi voitava tehdä 
ilmoitus. Direktiiviin olisi sisällytettävä 
säännös sen varmistamiseksi, että 
tapauksissa, joissa ilmoitetaan tällaisesta 
toiminnasta, ilmoittavalla henkilöllä on 
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oikeus tämän direktiivin mukaiseen 
suojeluun.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Tämän direktiivin aineellinen 
soveltamisala ei olisi täydellinen, jos 
siihen ei kuuluisi myös niiden henkilöiden 
suojelu, jotka ilmoittavat Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä 
’SEU-sopimus’, 2 artiklassa tarkoitettujen 
unionin yhteisten arvojen tai Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, esitettyjen oikeuksien, 
vapauksien ja periaatteiden rikkomisesta.

(Ks. johdanto-osan 22 kappaletta ja 1 artiklan 1 kohdan d a alakohtaa (uusi) koskevat 
tarkistukset.)

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 c) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi laiton toiminta, josta 
voidaan ilmoittaa, olisi määriteltävä 
mahdollisimman laajasti. Erityisesti 
julkisen sektorin oikeushenkilön 
luonteeltaan poliittiset toimet, jotka 
aiheuttavat yleiseen etuun kohdistuvan 
uhkan tai haitan, saattavat olla unionin 
oikeuden rikkomista. Tämän vuoksi 
direktiiviin olisi sisällytettävä säännös, 
jonka mukaan tällaisesta rikkomisesta 
ilmoittavalla henkilöllä on oikeus tämän 
direktiivin mukaiseen suojeluun. 

(Ks. 1 artiklan 1 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Henkilöt, jotka ilmoittavat työnsä 
yhteydessä saamistaan tiedoista, jotka 
koskevat yleiseen etuun kohdistuvia uhkia 
tai haittoja, käyttävät oikeuttaan 
sananvapauteen. Oikeus sananvapauteen 
vahvistetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 11 artiklassa ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10
artiklassa. Siihen sisältyy myös 
tiedotusvälineiden vapaus ja 
moniarvoisuus.

(22) Henkilöt, jotka ilmoittavat työnsä 
yhteydessä saamistaan tiedoista, jotka 
koskevat yleiseen etuun kohdistuvia uhkia 
tai haittoja, käyttävät oikeuttaan 
sananvapauteen. Oikeus sananvapauteen 
vahvistetaan perusoikeuskirjan 
11 artiklassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa. 
Siihen sisältyy myös tiedotusvälineiden 
vapaus ja moniarvoisuus.

(Ks. johdanto-osan 18 a kappaletta (uusi) koskeva tarkistus.)

Perustelu

Perusoikeuskirjan koko nimi mainitaan jo johdanto-osan 18 a kappaleessa (uusi).

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Väärinkäytösten paljastajat 
tarvitsevat erityistä oikeussuojaa, kun he 
ovat saaneet ilmoittamansa tiedot työnsä 
yhteydessä, minkä vuoksi he ovat vaarassa 
joutua vastatoimien kohteeksi työnsä 
yhteydessä (esimerkiksi 
salassapitovelvollisuutta tai lojaliteettia 
koskevan velvollisuuden rikkomisen 
perusteella). Suojelun perusteena on se, 
että väärinkäytösten paljastaja on 
taloudellisesti haavoittuvassa asemassa 
suhteessa henkilöön, josta heidän
työsuhteensa käytännössä riippuu. Kun 
tällaista työhön liittyvää voimasuhteiden 
epätasapainoa ei ole (esimerkiksi kun 

(24) Väärinkäytösten paljastajat 
tarvitsevat erityistä oikeussuojaa, kun he 
ovat saaneet ilmoittamansa tiedot työnsä 
yhteydessä, minkä vuoksi he ovat vaarassa 
joutua vastatoimien kohteeksi työnsä 
yhteydessä (esimerkiksi 
salassapitovelvollisuutta tai lojaliteettia 
koskevan velvollisuuden rikkomisen 
perusteella). Suojelun perusteena on se, 
että väärinkäytösten paljastaja on 
taloudellisesti haavoittuvassa asemassa 
suhteessa oikeushenkilöön, josta hänen
työsuhteensa riippuu. Kun tällaista työhön 
liittyvää voimasuhteiden epätasapainoa ei 
ole (esimerkiksi kun kyseessä on tavallinen 
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kyseessä on tavallinen tai sivullisen tekemä 
kantelu), erityistä suojelua 
vastatoimenpiteitä vastaan ei tarvita.

tai sivullisen tekemä kantelu), erityistä 
suojelua vastatoimenpiteitä vastaan ei 
tarvita.

Perustelu

Ehdotetaan asianmukaisempaa sanamuotoa.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Suojelun tulisi kattaa ensinnäkin 
henkilöt, jotka ovat SEUT-sopimuksen 45 
artiklassa tarkoitettuja ’työntekijöitä’, siinä 
merkityksessä kuin Euroopan unionin 
tuomioistuin on tätä käsitettä tulkinnut52, 
eli henkilöitä, jotka suorittavat määrätyn 
ajanjakson aikana toisen hyväksi ja tämän 
valvonnan alaisena tehtäviä, joista heille 
suoritetaan vastike. Suojelua olisi näin 
ollen myönnettävä myös työntekijöille, 
joilla on muu kuin tavanomainen
työsuhde, eli muun muassa osa-aikaisille ja 
määräaikaisille työntekijöille sekä 
henkilöille, joilla on työsopimus tai 
työsuhde työvoiman vuokrausyrityksen 
kanssa, koska tämäntyyppisissä 
työsuhteissa on usein vaikea soveltaa 
epäoikeudenmukaista kohtelua koskevaa 
tavanomaista suojelua.

(26) Suojelun tulisi kattaa ensinnäkin 
henkilöt, jotka ovat SEUT-sopimuksen 45 
artiklassa tarkoitettuja ’työntekijöitä’, siinä 
merkityksessä kuin Euroopan unionin 
tuomioistuin on tätä käsitettä tulkinnut52, 
eli henkilöitä, jotka suorittavat määrätyn 
ajanjakson aikana toisen hyväksi ja tämän 
valvonnan alaisena tehtäviä, joista heille 
suoritetaan vastike. Unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
työntekijän käsitettä olisi tulkittava 
laajasti, lukien mukaan esimerkiksi 
virkamiehet. Suojelua olisi näin ollen 
myönnettävä myös työntekijöille, joilla on 
muu työsuhde, eli muun muassa osa-
aikaisille ja määräaikaisille työntekijöille 
sekä henkilöille, joilla on työsopimus tai 
työsuhde työvoiman vuokrausyrityksen 
kanssa, koska tämäntyyppisissä 
työsuhteissa on usein vaikea soveltaa 
epäoikeudenmukaista kohtelua koskevaa 
tavanomaista suojelua.

_________________ _________________

52 Asia 66/85, Deborah Lawrie-Blum, 
tuomio 3.7.1986; asia C-428/09, Union 
syndicale Solidaires Isère, tuomio 
14.10.2010; asia C-229/14, Balkaya, 
tuomio 9.7.2015; asia C-413/13, FNV 
Kunsten, tuomio 4.12.2014; ja asia C-
216/15, Ruhrlandklinik, tuomio 
17.11.2016.

52 Asia 66/85, Deborah Lawrie-Blum, 
tuomio 3.7.1986; asia C-428/09, Union 
syndicale Solidaires Isère, tuomio 
14.10.2010; asia C-229/14, Balkaya, 
tuomio 9.7.2015; asia C-413/13, FNV 
Kunsten, tuomio 4.12.2014; ja asia C-
216/15, Ruhrlandklinik, tuomio 
17.11.2016.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Suojelun tulisi kattaa myös muut 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmät, 
joilla voi olla keskeinen asema 
lainsäädännön rikkomista koskevien 
tietojen paljastamisessa ja jotka voivat olla 
työnsä vuoksi taloudellisesti haavoittuvassa 
asemassa, vaikka eivät olekaan SEUT-
sopimuksen 45 artiklassa tarkoitettuja 
työntekijöitä. Esimerkiksi 
tuoteturvallisuuden alalla 
tavarantoimittajilla voi olla hyvät 
edellytykset saada tietoa vaarallisten 
tuotteiden valmistusta, tuontia tai jakelua 
koskevista mahdollisista epäreiluista tai 
laittomista käytännöistä, ja vastaavasti 
unionin varojen täytäntöönpanoon liittyviä 
palveluja tarjoavilla konsulteilla on 
erityisasemansa vuoksi mahdollisuus tuoda 
ilmi havaitsemansa rikkomiset. Tällaiset 
henkilöryhmät, mukaan lukien palveluja
tarjoavat itsenäiset ammatinharjoittajat, 
freelance-työntekijät, toimeksisaajat, 
alihankkijat ja tavarantoimittajat, joutuvat 
tyypillisesti kärsimään vastatoimista, joita 
voivat olla esimerkiksi palvelusopimuksen 
tai käyttöluvan tai muun luvan 
ennenaikainen irtisanominen tai 
peruuttaminen, 
liiketoimintamahdollisuuksien ja tulojen 
menettäminen, pakottaminen, pelottelu tai 
ahdistelu, mustalle listalle asettaminen / 
boikotointi tai maineen vahingoittaminen. 
Myös osakkeenomistajat ja hallintoelinten 
jäsenet voivat joutua kärsimään 
esimerkiksi taloudellisista vastatoimista tai 
pelottelusta tai ahdistelusta, mustalle 
listalle asettamisesta tai maineen 
vahingoittamisesta. Suojelun tulisi kattaa 
myös henkilöt, jotka hakevat työtä 
sellaisesta organisaatiosta tai neuvottelevat 

(27) Suojelun tulisi kattaa myös 
ilmoittamisessa avustavat henkilöt, kuten 
välittäjänä toimivat henkilöt ja tutkivat 
toimittajat, jotka julkistavat mahdollisia 
tai tapahtuneita rikkomisia, sekä muut 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmät, 
joilla voi olla keskeinen asema 
lainsäädännön rikkomista koskevien 
tietojen paljastamisessa ja jotka voivat olla 
työnsä tai yhteiskunnallisen tai poliittisen 
toimintansa vuoksi taloudellisesti 
haavoittuvassa asemassa, vaikka eivät 
olekaan SEUT-sopimuksen 45 artiklassa 
tarkoitettuja työntekijöitä. Esimerkiksi 
tuoteturvallisuuden alalla 
tavarantoimittajilla voi olla hyvät 
edellytykset saada tietoa vaarallisten 
tuotteiden valmistusta, tuontia tai jakelua 
koskevista mahdollisista epäreiluista tai 
laittomista käytännöistä, ja vastaavasti 
unionin varojen täytäntöönpanoon liittyviä 
palveluja tarjoavilla konsulteilla on 
erityisasemansa vuoksi mahdollisuus tuoda 
ilmi havaitsemansa rikkomiset. Tällaiset 
henkilöryhmät, mukaan lukien palveluja 
tarjoavat itsenäiset ammatinharjoittajat, 
freelance-työntekijät, toimeksisaajat, 
alihankkijat ja tavarantoimittajat, joutuvat 
tyypillisesti kärsimään vastatoimista, joita 
voivat olla esimerkiksi palvelusopimuksen 
tai käyttöluvan tai muun luvan 
ennenaikainen irtisanominen tai 
peruuttaminen, 
liiketoimintamahdollisuuksien ja tulojen 
menettäminen, pakottaminen, pelottelu tai 
ahdistelu, mustalle listalle asettaminen / 
boikotointi tai maineen vahingoittaminen. 
Myös osakkeenomistajat ja hallintoelinten 
jäsenet voivat joutua kärsimään 
esimerkiksi taloudellisista vastatoimista tai 
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palvelujensa tarjoamisesta sellaiselle 
organisaatiolle, jonka toimintaan liittyvästä 
oikeuden rikkomisesta he saavat tietää 
palvelukseenottomenettelyn tai muiden 
sopimusta edeltävien neuvottelujen aikana, 
ja jotka voivat joutua kärsimään 
vastatoimista esimerkiksi kielteisen 
suosituksen tai mustalle listalle asettamisen 
/ boikotoinnin muodossa.

pelottelusta tai ahdistelusta, mustalle 
listalle asettamisesta tai maineen 
vahingoittamisesta. Suojelun tulisi kattaa 
myös henkilöt, jotka hakevat työtä 
sellaisesta organisaatiosta tai neuvottelevat 
palvelujensa tarjoamisesta sellaiselle 
organisaatiolle, jonka toimintaan liittyvästä 
oikeuden rikkomisesta he saavat tietää 
palvelukseenottomenettelyn tai muiden 
sopimusta edeltävien neuvottelujen aikana, 
ja jotka voivat joutua kärsimään 
vastatoimista esimerkiksi kielteisen 
suosituksen tai mustalle listalle asettamisen 
/ boikotoinnin muodossa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Lopuksi suojelua olisi 
myönnettävä myös Euroopan unionin ja 
Euroopan atomienergiayhteisön 
virkamiehille ja muulle henkilöstölle, 
jotka tehtäviään hoitaessaan tai niiden 
yhteydessä ilmoittavat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvasta unionin 
oikeuden rikkomisesta. Tällaisilla 
henkilöillä voi olla ammatillisia yhteyksiä 
yksityisen ja julkisen sektorin 
oikeushenkilöihin yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa, ja he voivat
näiden yhteyksien perusteella saada 
tietoonsa laitonta toimintaa, josta 
ilmoittaminen saattaa altistaa heidät 
vastatoimille – kuten pelottelulle, 
häirinnälle tai maineen 
vahingoittamiselle – kyseisissä 
jäsenvaltioissa. Toisaalta tällä direktiivillä 
ei saisi rajoittaa asetuksen N:o 31 (ETY) 
11 (Euratom)1 a 22 a, 22 b ja 22 c artiklan 
soveltamista.

__________________

1 a Asetus N:o 31(ETY) 11 (Euratom) 
Euroopan talousyhteisön ja Euroopan 
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atomienergiajärjestön virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 
vahvistamisesta (EYVL P 045, 14.6.1962, 
s. 1385).

(Ks. 2 artiklan 2 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus.)

Perustelu

EU:n ja Euratomin virkamiehet ja muuhun henkilöstöön kuuluvat, jotka ilmoittavat 
laittomasta toiminnasta, kuuluvat henkilöstösääntöjen 22 a–22 c artiklan soveltamisalaan. 
Näitä säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain EU:n toimielimiin, ei jäsenvaltioihin. 
Tarkistuksella pyritään myöntämään näille ilmoittaville henkilöille suojelu kaikenlaisilta 
mahdollisilta vastatoimilta EU:n toimielinten ulkopuolella.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Yleiseen etuun kohdistuvan 
vakavan haitan tuloksellinen paljastaminen 
ja ehkäiseminen edellyttää, että suojelun 
perusteena olevat ilmoitukset voivat 
koskea paitsi laitonta toimintaa myös lain 
väärinkäyttöä eli sellaisia tekoja tai 
laiminlyöntejä, jotka eivät muodollisesti 
ole lainvastaisia, mutta jotka ovat lain 
tavoitteen tai tarkoituksen vastaisia.

(29) Yleiseen etuun kohdistuvan haitan 
tuloksellinen paljastaminen ja 
ehkäiseminen edellyttää, että suojelun 
perusteena olevat ilmoitukset voivat 
koskea paitsi laitonta toimintaa myös lain 
väärinkäyttöä eli sellaisia tekoja tai 
laiminlyöntejä, jotka eivät muodollisesti 
vaikuta lainvastaisilta mutta jotka ovat 
lain tavoitteen tai tarkoituksen vastaisia tai 
aiheuttavat yleiseen etuun kohdistuvan 
vaaran tai mahdollisen uhkan.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Tehokas suojelu edellyttää 
toimistoa, josta väärinkäytösten 
paljastajat saavat tietoa oikeuksistaan, 
julkistamisvaihtoehdoista ja rajoituksista, 
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jotta he olisivat tietoisia oikeuksistaan ja 
vastuustaan.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Vastatoimet ovat osoitus 
ilmoituksen ja ilmoittajaan kohdistettujen 
suorien tai välillisten vastatoimien välisestä 
tiiviistä syy–seuraussuhteesta, jonka 
perusteella hänellä on oikeus 
oikeussuojaan. Jotta väärinkäytöksistä 
ilmoittavien henkilöiden tehokas suojelu 
edistäisi unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanon parantamista, vastatoimet 
on määriteltävä laajasti niin, että ne 
kattavat kaikenlaiset työn yhteydessä 
ilmenevät teot ja laiminlyönnit, joista 
aiheutuu haittaa väärinkäytösten 
paljastajille.

(31) Vastatoimet ovat osoitus 
ilmoituksen ja ilmoittajaan kohdistettujen 
suorien tai välillisten vastatoimien välisestä 
syy–seuraussuhteesta, jonka perusteella 
hänellä on oikeus oikeussuojaan. Jotta 
väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden 
tehokas suojelu edistäisi unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
parantamista, vastatoimet on määriteltävä 
laajasti niin, että ne kattavat kaikenlaiset 
työn yhteydessä ilmenevät teot ja 
laiminlyönnit, joista aiheutuu haittaa 
väärinkäytösten paljastajille.

Perustelu

”Tiiviin” syy–seuraussuhteen osoittaminen voi tulla ilmoittavalle henkilölle liian kalliiksi.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Väärinkäytösten paljastajat ovat 
erityisen tärkeitä tietolähteitä tutkivien 
toimittajien kannalta. Väärinkäytösten 
paljastajien tehokas suojeleminen 
vastatoimilta parantaa oikeusvarmuutta 
niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka 
vasta harkitsevat tietojensa paljastamista, 
mikä kannustaa heitä ilmoittamaan 
tietojaan myös tiedotusvälineille, ja tekee 
siitä helpompaa. Tältä osin on olennaisen 

(33) Väärinkäytösten paljastajat ovat 
erityisen tärkeitä tietolähteitä tutkivien 
toimittajien kannalta. Väärinkäytösten 
paljastajien tehokas suojeleminen 
vastatoimilta parantaa oikeusvarmuutta 
niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka 
vasta harkitsevat tietojensa paljastamista, 
mikä kannustaa heitä ilmoittamaan 
tietojaan myös tiedotusvälineille, ja tekee 
siitä helpompaa. Tältä osin on olennaisen 
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tärkeää suojella väärinkäytösten paljastajia 
toimittajien tietolähteenä, jotta voidaan 
turvata tutkivan journalismin asema 
demokraattisten yhteiskuntien vartijana.

tärkeää suojella väärinkäytösten paljastajia 
toimittajien tietolähteenä, jotta voidaan 
turvata tutkivan journalismin asema 
demokraattisten yhteiskuntien vartijana. 
Lisäksi väärinkäytösten paljastajia ja 
toimittajia vastaan nostetaan usein 
perusteettomia kanteita, joita nostavat 
kunnianloukkauksia ja kiristystä 
kaihtamattomat lakiasiantoimistot 
pelotellakseen ilmoittavia henkilöitä ja 
pakottaakseen nämä turvautumaan 
kalliiseen puolustukseen. Tällaiset 
käytännöt olisi ehdottomasti tuomittava, 
ja siksi niiden olisi kuuluttava tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

(Ks. 14 artiklan 1 kohdan n a alakohtaa (uusi) koskeva tarkistus.)

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on toimivalta ottaa 
vastaan tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat rikkomisia koskevat ilmoitukset 
ja toteuttaa niiden perusteella tarvittavat 
jatkotoimet. Nämä voivat olla 
asianomaisen alan sääntely- tai 
valvontaviranomaisia, 
lainvalvontaviranomaisia, 
korruptiontorjuntaviranomaisia ja 
oikeusasiamiehiä. Toimivaltaisiksi 
nimetyillä viranomaisilla on oltava 
tarvittavat valmiudet ja valtuudet arvioida 
ilmoituksessa esitettyjen väitteiden 
paikkansapitävyyttä ja puuttua 
ilmoitettuihin rikkomisiin, muun muassa 
käynnistämällä tutkinta- tai syytetoimet tai 
varojen takaisinperintä tai muut 
asianmukaiset korjaavat toimet 
toimivaltuuksiensa mukaisesti.

(34) Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on toimivalta ottaa 
vastaan tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat rikkomisia koskevat ilmoitukset 
ja toteuttaa niiden perusteella tarvittavat 
jatkotoimet ja joiden olisi oltava 
mahdollisimman riippumattomia ja 
puolueettomia. Nämä voivat olla 
asianomaisen alan sääntely- tai 
valvontaviranomaisia, 
lainvalvontaviranomaisia, 
korruptiontorjuntaviranomaisia ja 
oikeusasiamiehiä. Toimivaltaisiksi 
nimetyillä viranomaisilla on oltava 
tarvittavat valmiudet ja valtuudet arvioida 
ilmoituksessa esitettyjen väitteiden 
paikkansapitävyyttä ja puuttua 
ilmoitettuihin rikkomisiin, muun muassa 
käynnistämällä tutkinta- tai syytetoimet tai 
varojen takaisinperintä tai muut 
asianmukaiset korjaavat toimet tai 
pyytämällä niitä toimivaltuuksiensa 
mukaisesti. Kyseisissä elimissä 
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työskentelevän henkilöstön olisi oltava 
erikoistunutta ja asianmukaisen 
koulutuksen saanutta.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Ulkoisia ja sisäisiä 
ilmoituskanavia olisi koordinoitava 
yleensä ja kaiken tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan toiminnan ja 
kaikkien oikeushenkilöiden kannalta 
tehokkaasti, jotta voidaan kattaa 
mahdollisimman monenlaiset tilanteet.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Olisi huolehdittava siitä, että 
ilmoittaminen tai julkistaminen voidaan 
tehdä nimettömänä eikä sitä kielletä. 
Vaikka tässä direktiivissä ei ole tarkoitus 
määrittää yksityiskohtaisia sääntöjä 
tällaiselle ilmoittamiselle tai 
julkistamiselle, niitä ei pitäisi jättää 
kokonaan sen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Niinpä ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyttä ei saisi paljastaa, jos hän 
haluaa pysyä nimettömänä. Jos 
henkilöllisyys kuitenkin paljastuu, 
asianomaisella olisi oltava oikeus tämän 
direktiivin mukaiseen suojeluun, ja hänen 
henkilöllisyytensä luottamuksellisuus olisi 
edelleen taattava.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(44 a) Ilmoittavan henkilön ja kenen 
tahansa muun osallisen henkilöllisyyden 
luottamuksellisuus olisi taattava, jotta 
ilmoitusprosessi olisi mahdollisimman 
sujuva ja esteetön ja jotta vältetään 
itsesensuuri. Henkilötietojen suojasta 
säädetään unionin oikeudessa ja 
kansallisessa lainsäädännössä, ja kyseiset 
tiedot on varsinkin ilmoitustapauksissa 
tärkeää suojata.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kaikki rikkomista koskevat ilmoitukset 
säilytetään asianmukaisesti, että jokainen 
ilmoitus on noudettavissa toimivaltaisen 
viranomaisen järjestelmistä ja että 
ilmoitettuja tietoja voidaan tarvittaessa 
käyttää todisteina täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä.

(57) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kaikki rikkomista koskevat ilmoitukset 
säilytetään asianmukaisesti, että jokainen 
ilmoitus on noudettavissa toimivaltaisen 
viranomaisen järjestelmistä ja että 
ilmoitettuja tietoja voidaan tarvittaessa 
käyttää todisteina täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä siten, että mahdollisuuksien 
mukaan säilytetään ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyden luottamuksellisuus.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Lisäksi on muita tilanteita, joissa 
sisäisten ilmoituskanavien ei voida 
kohtuudella odottaa toimivan kunnolla, 
esimerkiksi jos ilmoittavilla henkilöillä on 
pätevä syy uskoa, että he joutuisivat 
ilmoittamisen vuoksi vastatoimien 
kohteeksi; että heidän toimintansa 
luottamuksellisuutta ei suojattaisi; että 

(63) Lisäksi on muita tilanteita, joissa 
sisäisten ilmoituskanavien ei voida 
kohtuudella odottaa toimivan kunnolla, 
esimerkiksi jos ilmoittavilla henkilöillä on 
pätevä syy uskoa, että he joutuisivat 
ilmoittamisen vuoksi vastatoimien 
kohteeksi; että heidän toimintansa 
luottamuksellisuutta ei suojattaisi; että 
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työhön liittyvässä tilanteessa viime kädessä 
vastuussa oleva henkilö on osallisena 
rikkomisessa; että rikkominen voitaisiin 
kätkeä; että todisteita voitaisiin kätkeä tai 
hävittää; että toimivaltaisten viranomaisten 
tutkintatoimien tuloksellisuus voisi 
vaarantua tai että tarvitaan kiireellisiä 
toimenpiteitä (esimerkiksi siksi, että on 
olemassa ihmisten henkeen, terveyteen tai 
turvallisuuteen taikka ympäristöön 
kohdistuvan huomattavan ja 
määritettävissä olevan vaaran välitön riski). 
Tällaisissa tapauksissa henkilöillä, jotka 
tekevät ulkoisen ilmoituksen 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
tarvittaessa unionin elimille, toimistoille tai 
virastoille, on oikeus suojeluun. Suojelu 
myönnetään myös silloin, kun ilmoittavalla 
henkilöllä on unionin oikeuden nojalla 
oikeus tehdä ilmoitus suoraan 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
tai unionin elimille, toimistoille tai 
virastoille, esimerkiksi kun kyseessä on 
unionin talousarvioon kohdistuva petos, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäiseminen ja paljastaminen tai 
rahoituspalvelujen alaan liittyvä asia.

työhön liittyvässä tilanteessa viime kädessä 
vastuussa oleva henkilö on osallisena 
rikkomisessa; että rikkominen voitaisiin 
kätkeä; että todisteita voitaisiin kätkeä tai 
hävittää; että toimivaltaisten viranomaisten 
tutkintatoimien tuloksellisuus voisi 
vaarantua tai että tarvitaan kiireellisiä 
toimenpiteitä (esimerkiksi siksi, että on 
olemassa ihmisten henkeen, terveyteen tai 
turvallisuuteen taikka ympäristöön 
kohdistuvan huomattavan ja 
määritettävissä olevan vaaran välitön riski). 
Tällaisissa tapauksissa henkilöillä, jotka 
tekevät ulkoisen ilmoituksen 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
tarvittaessa unionin elimille, toimistoille tai 
virastoille, on oikeus suojeluun. Suojelu 
myönnetään myös silloin, kun ilmoittavalla 
henkilöllä on unionin oikeuden nojalla 
oikeus tehdä ilmoitus suoraan 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
tai unionin elimille, toimistoille tai 
virastoille, esimerkiksi kun kyseessä on 
unionin talousarvioon kohdistuva petos, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjunta ja paljastaminen tai 
rahoituspalvelujen alaan liittyvä asia.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Ilmoittavia henkilöitä olisi 
suojeltava kaikenlaisilta sekä suorilta että 
välillisiltä vastatoimilta, joita voivat 
toteuttaa heidän työnantajansa tai sen 
palveluja käyttävä asiakas/vastaanottaja tai 
näiden lukuun työskentelevät tai näiden 
puolesta toimivat henkilöt, mukaan lukien 
kollegat ja johtajat, jotka työskentelevät 
samassa organisaatiossa tai toisissa 
organisaatioissa, joihin ilmoittava henkilö 
on yhteydessä työnsä vuoksi, kun 
ilmoituksen kohteena oleva henkilö 
suosittaa tällaisia vastatoimia tai sallii 

(65) Ilmoittavia henkilöitä olisi 
suojeltava kaikenlaisilta sekä suorilta että 
välillisiltä vastatoimilta, joita voivat 
toteuttaa heidän työnantajansa tai sen 
palveluja käyttävä asiakas/vastaanottaja tai 
näiden lukuun työskentelevät tai näiden 
puolesta toimivat henkilöt, mukaan lukien 
kollegat ja johtajat, jotka työskentelevät 
samassa organisaatiossa tai toisissa 
organisaatioissa, joihin ilmoittava henkilö 
on yhteydessä työnsä vuoksi, kun 
ilmoituksen kohteena oleva henkilö 
suosittaa tällaisia vastatoimia tai sallii 
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niiden toteuttamisen. Suojelun tulisi kattaa 
vastatoimet paitsi silloin kun ne 
kohdistuvat ilmoittavaan henkilöön 
itseensä, myös silloin kun ne kohdistuvat 
hänen edustamaansa oikeushenkilöön, 
esimerkiksi siten, että sille kieltäydytään 
toimittamasta palveluja tai se asetetaan 
mustalle listalle tai boikottiin. Välillisiin 
vastatoimiin kuuluvat myös toimet, jotka 
kohdistuvat ilmoittavan henkilön 
sukulaisiin, jotka ovat niin ikään työnsä 
vuoksi yhteydessä viimeksi mainitun 
työnantajaan tai tämän palvelujen
asiakkaita/vastaanottajia, tai työntekijöiden 
edustajiin, jotka ovat antaneet tukea 
ilmoittavalle henkilölle.

niiden toteuttamisen. Suojelun tulisi kattaa 
vastatoimet paitsi silloin kun ne 
kohdistuvat ilmoittavaan henkilöön 
itseensä, myös silloin kun ne kohdistuvat 
hänen edustamaansa oikeushenkilöön, 
esimerkiksi siten, että sille kieltäydytään 
toimittamasta palveluja tai se asetetaan 
mustalle listalle tai boikottiin. 
Vastatoimilta olisi suojattava myös 
luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka ovat tiiviissä 
yhteydessä ilmoittavaan henkilöön, 
riippumatta toiminnan luonteesta ja siitä, 
onko se vastikkeellista. Välillisiin 
vastatoimiin kuuluvat myös toimet, jotka 
kohdistuvat ilmoittavan henkilön 
sukulaisiin, jotka ovat niin ikään työnsä 
vuoksi yhteydessä viimeksi mainitun 
työnantajaan tai tämän palvelujen 
asiakkaita/vastaanottajia, tai työntekijöiden 
edustajiin, jotka ovat antaneet tukea 
ilmoittavalle henkilölle.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Tällä direktiivillä vahvistetuista 
oikeuksista ja velvollisuuksista ei pitäisi 
voida luopua sopimusteitse. Työntekijöitä 
ei voida estää tekemästä ilmoituksia tai 
evätä heiltä suojelua tai rangaista heitä 
ilmoituksen tekemisestä vetoamalla 
yksilöiden oikeudellisiin tai sopimukseen 
perustuviin velvoitteisiin, kuten 
sopimuksiin sisältyviin 
lojaliteettilausekkeisiin tai 
luottamuksellisuutta/salassapitoa koskeviin 
sopimuksiin. Toisaalta tämä direktiivi ei 
saisi vaikuttaa kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen oikeudellisten 
ja muiden 
ammattisalassapitovelvollisuuksien 
suojeluun.

(69) Tällä direktiivillä vahvistetuista 
oikeuksista ja velvollisuuksista ei pitäisi 
voida luopua sopimusteitse. Työntekijöitä 
ei voida estää tekemästä ilmoituksia tai 
evätä heiltä suojelua tai rangaista heitä 
ilmoituksen tekemisestä vetoamalla 
yksilöiden oikeudellisiin tai sopimukseen 
perustuviin velvoitteisiin, kuten 
sopimuksiin sisältyviin 
lojaliteettilausekkeisiin tai 
luottamuksellisuutta/salassapitoa koskeviin 
sopimuksiin. Tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi ilmoittavaa henkilöä ei 
tulisi asettaa vastuuseen ilmoittamisesta 
millään lailla, asetuksella tai 
hallinnollisella määräyksellä, ei 
myöskään rikosoikeudellisella sellaisella.
Toisaalta tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
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kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen 
oikeudellisten ja muiden 
ammattisalassapitovelvollisuuksien 
suojeluun.

(Ks. 15 artiklan 4 kohtaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voitaisiin vahvistaa unionin 
oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa 
tietyillä aloilla, tässä direktiivissä 
vahvistetaan yhteiset 
vähimmäisvaatimukset sellaisten 
henkilöiden suojelemiseksi, jotka 
ilmoittavat seuraavista laittomista toimista 
tai lain väärinkäytöstä:

1. Jotta voitaisiin vahvistaa 
lainvalvontaa unionin tiettyjen alojen 
politiikan täytäntöönpanossa, tässä 
direktiivissä vahvistetaan yhteiset 
vähimmäisvaatimukset sellaisten 
henkilöiden suojelemiseksi, jotka 
ilmoittavat seuraavista laittomista toimista 
tai lain väärinkäytöstä:

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) rahoituspalvelut, rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen ehkäiseminen;

ii) rahoituspalvelut, rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen ehkäiseminen ja 
torjunta;

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

viii) kansanterveys; viii) kansanterveys ja yleinen 
turvallisuus;
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rikkomiset, jotka liittyvät SEUT-
sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin sisämarkkinoihin ja joissa 
on kyse teoista, joilla rikotaan 
yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, 
joiden tarkoituksena on saada sovellettavan 
yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai 
tarkoituksen vastaista veroetua.

d) rikkomiset, jotka liittyvät SEUT-
sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin sisämarkkinoihin ja joissa 
on kyse teoista, joilla rikotaan 
yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, 
joiden tarkoituksena on saada sovellettavan 
yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai 
tarkoituksen vastaista veroetua;

(Ks. 1 artiklan 1 kohdan d a alakohtaan (uusi) koskeva tarkistus.)

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rikkomiset, jotka vaikuttavat SEU-
sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuihin 
unionin yhteisiin arvoihin ja 
perusoikeuskirjassa esitettyihin 
oikeuksiin, vapauksiin ja periaatteisiin.

(Ks. johdanto-osan 18 a kappaletta (uusi) koskeva tarkistus.)

Perustelu

Direktiivin soveltamisala ei olisi täydellinen, ellei se kattaisi niiden henkilöiden suojelua, 
jotka ilmoittavat yhteisiin arvoihin ja EU:n perusoikeuksiin kohdistuvista mahdollisista 
rikkomisista.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä artiklassa tarkoitettuja 
rikkomisia ovat myös ne, joihin julkisen 
sektorin oikeushenkilöt voivat syyllistyä 
luonteeltaan poliittisissa toimissa.

(Ks. johdanto-osan 18 b kappaletta (uusi) koskeva tarkistus.)

Perustelu

Julkisen sektorin oikeushenkilön luonteeltaan poliittiset toimet voivat olla vastoin yleistä etua 
ja näin unionin oikeuden rikkomista. Tarkistuksella selvennetään, että jos tällaisista 
rikkomisista ilmoitetaan, nekin antavat ilmoittavalle henkilölle oikeuden tämän direktiivin 
mukaiseen suojeluun.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Silloin kun liitteen II osassa 
mainituissa alakohtaisissa unionin 
säädöksissä on vahvistettu rikkomisista 
ilmoittamista varten erityiset säännöt, 
sovelletaan kyseisiä sääntöjä. Tämän 
direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
sellaisiin ilmoittavien henkilöiden suojelua 
koskeviin asioihin, joita ei säännellä 
kyseisissä alakohtaisissa unionin 
säädöksissä.

2. Silloin kun liitteen II osassa 
mainituissa alakohtaisissa unionin 
säädöksissä on vahvistettu rikkomisista 
ilmoittamista varten erityiset säännöt, 
sovelletaan kyseisiä sääntöjä. Tämän 
direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
sellaisiin ilmoittavien henkilöiden suojelua 
koskeviin asioihin, joita ei säännellä 
kyseisissä alakohtaisissa unionin 
säädöksissä. Tätä kohtaa sovelletaan vain 
tapauksiin, joissa alakohtaisissa 
säädöksissä säädetään korkeammasta 
suojelun tasosta kuin tässä direktiivissä.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioilla on oltava erityiset 
säännökset sellaisten kansallista 
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turvallisuutta koskevien ja muiden 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojelusta, joita on unionin 
lainsäädännön tai asianomaisen 
jäsenvaltion voimassa olevien lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten 
nojalla turvallisuussyistä suojattava 
luvattomalta pääsyltä.

Perustelu

Tämä on direktiivin artiklaosan toisinto johdanto-osan 21 kappaleesta: ”Tällä direktiivillä ei 
pitäisi rajoittaa sellaisten kansallista turvallisuutta koskevien ja muiden 
turvallisuusluokiteltujen tietojen suojelua, joita on unionin lainsäädännön tai jäsenvaltioiden 
voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla turvallisuussyistä 
suojattava luvattomalta pääsyltä.”

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 ilmoittaviin henkilöihin, joiden 
työsuhde ei ole vielä alkanut, silloin kun 
rikkomista koskeva tieto on saatu 
palvelukseenottomenettelyn tai muun 
sopimusta edeltävän neuvottelun aikana, ja 
ilmoittaviin henkilöihin, joiden työsuhde 
on päättynyt.

Perustelu

Ilmoittaviin henkilöihin saatetaan kohdistaa taloudellisia tai muunlaisia vastatoimia myös 
työsuhteen päättymisen jälkeen.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
Euroopan unionin ja Euroopan 
atomienergiayhteisön virkamiehiin ja 
muuhun henkilöstöön, jotka tehtäviään 
hoitaessaan tai niiden yhteydessä 
ilmoittavat 1 artiklassa tarkoitettuun 
rikkomiseen liittyviä tietoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen 
N:o 31 (ETY) 11 (Euratom) 22 a, 22 b ja 
22 c artiklan soveltamista.

(Ks. johdanto-osan 28 a kappaletta (uusi) koskeva tarkistus.)

Perustelu

EU:n ja Euratomin virkamiehet ja muuhun henkilöstöön kuuluvat, jotka ilmoittavat 
laittomasta toiminnasta, kuuluvat henkilöstösääntöjen 22 a–22 c artiklan soveltamisalaan. 
Näitä säännöksiä sovelletaan kuitenkin vain EU:n toimielimiin, ei jäsenvaltioihin. 
Tarkistuksella pyritään myöntämään näille ilmoittaville henkilöille suojelu kaikenlaisilta 
mahdollisilta vastatoimilta EU:n toimielinten ulkopuolella.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’lain väärinkäytöllä’ sellaisia 
unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia 
tekoja tai laiminlyöntejä, jotka eivät 
muodollisesti vaikuta lainvastaisilta mutta 
jotka ovat sovellettavien sääntöjen 
tavoitteiden tai tarkoitusten vastaisia;

3) ’lain väärinkäytöllä’ sellaisia 
unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvia 
tekoja tai laiminlyöntejä, jotka eivät 
muodollisesti vaikuta lainvastaisilta mutta 
jotka ovat sovellettavien sääntöjen 
tavoitteiden tai tarkoitusten vastaisia tai 
aiheuttavat vaaran tai mahdollisen 
vaaran yleiselle edulle;

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

12) ’vastatoimilla’ mitä tahansa työn 
yhteydessä uhkauksena esitettyä tai 
tosiasiallista tekoa tai laiminlyöntiä, joka 
johtuu sisäisestä tai ulkoisesta 
ilmoittamisesta ja joka aiheuttaa tai voi 
aiheuttaa ilmoittavalle henkilölle 
perusteetonta haittaa;

12) ’vastatoimilla’ mitä tahansa 
uhkauksena esitettyä tai tosiasiallista tekoa 
tai laiminlyöntiä, joka johtuu sisäisestä tai 
ulkoisesta ilmoittamisesta tai 
julkistamisesta ja joka aiheuttaa tai voi 
aiheuttaa ilmoittavalle henkilölle, 
ilmoittavaksi henkilöksi epäillylle tai 
näiden perheenjäsenille, sukulaisille ja 
avustaville henkilöille perusteetonta 
haittaa;

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’jatkotoimilla’ mitä tahansa 
toimenpidettä, jonka sisäisen tai ulkoisen 
ilmoituksen vastaanottaja toteuttaa 
arvioidakseen ilmoituksessa esitettyjen 
väitteiden paikkansapitävyyttä ja 
tarvittaessa puuttuakseen ilmoitettuun 
rikkomiseen, mukaan lukien sisäinen 
tutkinta, tutkimus, syytteeseenpano, 
varojen takaisinperintä ja asian käsittelyn 
lopettaminen;

13) ’jatkotoimilla’ mitä tahansa 
toimenpidettä, jonka sisäisen tai ulkoisen 
ilmoituksen vastaanottaja toteuttaa 
arvioidakseen ilmoituksessa esitettyjen 
väitteiden paikkansapitävyyttä ja 
tarvittaessa puuttuakseen ilmoitettuun 
rikkomiseen, mukaan lukien sisäinen 
tutkinta, tutkimus, syytteeseenpano, 
varojen takaisinperintä ja asian käsittelyn 
lopettaminen sekä muut asiaankuuluvat 
korjaavat toimet;

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) ’avustavalla henkilöllä’ 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka 
edesauttaa ilmoituksen tekemistä tai 
avustaa rikkomisesta ilmoittavaa henkilöä 
ilmoituksen tekemisessä;
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Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja
julkisen sektorin oikeushenkilöitä ovat
seuraavat:

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin
julkisen sektorin oikeushenkilöihin 
kuuluvat erityisesti seuraavat:

Perustelu

Ehdotuksen 4 artiklan 6 kohdan d alakohdassa, jossa mainitaan ”muut julkisoikeudelliset 
oikeushenkilöt”, vahvistetaan epäsuorasti, että luettelo direktiivin soveltamisalaan kuuluvista 
julkisen sektorin oikeushenkilöistä ei ole tyhjentävä. Tarkistuksella pyritään selventämään 
luettelon ei-tyhjentävää luonnetta ja mukautetaan vastaavasti johdantolausetta.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilökohtainen tapaaminen 
ilmoitusten vastaanottajaksi nimetyn 
henkilön tai yksikön kanssa.

b) henkilökohtainen tapaaminen 
ilmoitusten vastaanottajaksi nimetyn 
henkilön tai yksikön kanssa, josta on 
laadittava asianmukainen pöytäkirja, joka 
on päivättävä ja joka ilmoittavan henkilön 
on allekirjoitettava.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ottavat ilmoittavan henkilön 
toimittamien tietojen vastaanottamista ja 
käsittelyä varten käyttöön riippumattomat 
ja erilliset ulkoiset ilmoituskanavat, jotka 
ovat turvallisia ja joilla varmistetaan 
luottamuksellisuus;

a) ottavat ilmoittavan henkilön 
toimittamien tietojen vastaanottamista ja 
käsittelyä varten käyttöön riippumattomat 
ja erilliset ulkoiset ilmoituskanavat, jotka 
ovat turvallisia ja joiden avulla
varmistetaan luottamuksellisuus ja 
taataan, ettei ilmoittavan henkilön 
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henkilöllisyyttä paljasteta;

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansalliset viranomaiset voivat 
toteuttaa asianmukaisia korjaavia toimia.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että mikä tahansa viranomainen, joka on 
saanut ilmoituksen mutta jolla ei ole 
valtuuksia puuttua ilmoitettuun 
rikkomiseen, toimittaa ilmoituksen 
edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
että asiasta tiedotetaan ilmoittavalle 
henkilölle.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että mikä tahansa viranomainen, joka on 
saanut ilmoituksen mutta jolla ei ole 
valtuuksia puuttua ilmoitettuun 
rikkomiseen, toimittaa kohtuullisessa 
ajassa ilmoituksen edelleen 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja että 
asiasta tiedotetaan ilmoittavalle henkilölle
viipymättä.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne on suunniteltu ja toteutettu ja 
niitä käytetään siten, että varmistetaan 
tietojen täydellisyys, eheys ja 
luottamuksellisuus sekä estetään muiden 
kuin toimivaltaisen viranomaisen 
valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy 
tietoihin;

b) ne on suunniteltu ja toteutettu ja 
niitä käytetään siten, että varmistetaan 
tietojen täydellisyys, eheys ja 
luottamuksellisuus, tarjotaan 
asianmukainen kyberturvallisuustaso
sekä estetään muiden kuin toimivaltaisen 
viranomaisen valtuutettujen henkilöstön 
jäsenten pääsy tietoihin;
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) fyysinen tapaaminen ilmoitusten 
käsittelystä vastaavien toimivaltaisen 
viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa.

c) fyysinen tapaaminen ilmoitusten 
käsittelystä vastaavien toimivaltaisen 
viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa, 
josta on laadittava asianmukainen 
pöytäkirja, joka on päivättävä ja joka 
ilmoittavan henkilön on allekirjoitettava.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla on 
henkilöstöä, jolle on annettu tehtäväksi 
ilmoitusten käsittely. Ilmoitusten 
käsittelystä vastaavat henkilöstön jäsenet 
on koulutettava käsittelemään ilmoituksia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla on 
henkilöstöä, jolle on annettu tehtäväksi 
ilmoitusten käsittely, ja että rikkomisista 
ilmoittavien henkilöiden henkilöllisyyden 
luottamuksellisuus säilytetään. 
Ilmoitusten käsittelystä vastaavat 
henkilöstön jäsenet on koulutettava 
käsittelemään ilmoituksia.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellytykset, joiden täyttyessä 
ilmoittavat henkilöt voivat saada tämän 
direktiivin mukaista suojelua;

a) edellytykset, joiden täyttyessä 
ilmoittavat ja/tai välittäjänä toimivat 
henkilöt voivat saada tämän direktiivin 
mukaista suojelua;

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
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10 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) selkeä huomautus siitä, että 
henkilöiden, jotka antavat toimivaltaiselle 
viranomaiselle tietoja tämän direktiivin 
mukaisesti, ei katsota rikkovan mitään 
tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta, 
joka on asetettu sopimuksella taikka lailla, 
asetuksella tai hallinnollisella 
määräyksellä, eikä heitä aseteta 
minkäänlaiseen vastuuseen tällaisen 
ilmaisemisen osalta.

g) selkeä huomautus siitä, että 
henkilöiden, jotka antavat tietoja 
toimivaltaisille viranomaisille ja sisäisten 
ilmoituskanavien kautta tämän direktiivin 
mukaisesti, ei katsota rikkovan mitään 
tietojen ilmaisemista koskevaa rajoitusta, 
joka on asetettu sopimuksella taikka lailla, 
asetuksella tai hallinnollisella 
määräyksellä, eikä heitä aseteta 
minkäänlaiseen vastuuseen tällaisen 
ilmaisemisen osalta.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoittava henkilö voi saada tämän 
direktiivin mukaista suojelua, jos hänellä 
on perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu 
tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja 
että kyseinen tieto kuuluu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

1. Ilmoittava henkilö voi saada tämän 
direktiivin mukaista suojelua, jos hänellä 
on perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu 
tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä ja 
että kyseinen tieto kuuluu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, riippumatta hänen 
käyttämästään ilmoituskanavasta.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hänen ei voitu kohtuudella odottaa 
käyttävän sisäisiä ilmoituskanavia 
ilmoituksen sisällön vuoksi;

d) hänen ei voitu kohtuudella odottaa 
käyttävän sisäisiä ilmoituskanavia 
ilmoituksen sisällön tai rikkomisen 
vakavuuden vuoksi;

Tarkistus 57
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Nimettömän ilmoituksen tekijällä, 
jonka henkilöllisyys paljastuu 
myöhemmin, on oikeus saada tämän 
direktiivin mukaista suojelua samoin 
edellytyksin kuin ilmoittavalla henkilöllä, 
jonka henkilöllisyys oli tiedossa 
ilmoituksen tekemisestä tai tietojen 
julkistamisesta lähtien.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) ilmeisen perusteettomat kanteet, 
joita käynnistetään ilmoittavien 
henkilöiden pelottelemiseksi.

(Ks. johdanto-osan 33 kappaletta koskeva tarkistus.)

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun henkilö tekee ulkoisen 
ilmoituksen toimivaltaisille viranomaisille 
tai julkistaa tietoja tämän direktiivin 
mukaisesti, hänen ei katsota rikkovan 
mitään tietojen ilmaisemista koskevaa 
rajoitusta, joka on asetettu sopimuksella tai 
lailla, asetuksella tai hallinnollisella 
määräyksellä, eikä heitä aseteta 
minkäänlaiseen vastuuseen tällaisen 
ilmaisemisen vuoksi.

4. Kun henkilö tekee ilmoituksen tai 
julkistaa tietoja yleisen edun vastaisesta 
unionin oikeuden rikkomisesta tämän 
direktiivin mukaisesti, hänen ei katsota 
rikkovan mitään tietojen ilmaisemista 
koskevaa rajoitusta, joka on asetettu 
sopimuksella tai lailla, asetuksella tai 
hallinnollisella määräyksellä, eikä häntä
aseteta minkäänlaiseen vastuuseen, 
myöskään rikosoikeudelliseen vastuuseen,
tällaisen ilmaisemisen vuoksi.
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että kaikki ilmoitusmuodot, olivatpa ne sisäisiä tai ulkoisia, 
kuuluvat tämän kohdan soveltamisalaan ja että vastuuvapaudella viitataan ensisijaisesti 
rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun ilmoittavaa henkilöä vastaan 
käynnistetty oikeudellinen menettely on 
selvästi seuraus ilmoittamisesta ja on 
riittävästi näyttöä siitä, että menettely on 
aiheeton, oikeuden väärinkäyttöä tai 
käynnistetty haitantekomielessä, 
toimivaltaisen tuomioistuimen on 
määrättävä kantajalle seuraamuksia, 
tarvittaessa myös rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, menettelyiden 
väärinkäytöstä.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Samoin sen oikeushenkilön 
mainetta, jonka toiminnan ilmoittava 
henkilö kyseenalaistaa, on suojeltava 
koko ilmoitusmenettelyn ajan, jotta 
voidaan varmistaa, että mahdollisesti 
perättömäksi osoittautuvat väitteet eivät 
aiheuta pysyviä seurauksia asianomaiselle 
oikeushenkilölle.
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Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Sen lisäksi, että jäsenvaltioiden on 
myönnettävä ilmoittaville henkilöille 
maksutonta oikeusapua 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
rajatylittävissä riita-asioissa direktiivin 
(EU) 2016/1919 ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY63 sekä 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
jäsenvaltiot voivat säätää muista 
oikeudellisista ja taloudellisista 
tukitoimenpiteistä, jotka on tarkoitettu 
ilmoittavien henkilöiden avustamiseksi 
oikeudellisissa menettelyissä.

8. Sen lisäksi, että jäsenvaltioiden on 
myönnettävä ilmoittaville henkilöille 
maksutonta oikeusapua 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
rajatylittävissä riita-asioissa direktiivin 
(EU) 2016/1919 ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY63 sekä 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
jäsenvaltiot voivat säätää muista 
oikeudellisista, taloudellisista ja
psykologisista tukitoimenpiteistä, jotka on 
tarkoitettu ilmoittavien henkilöiden 
avustamiseksi oikeudellisissa 
menettelyissä.

__________________ __________________

63 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä 
toukokuuta 2008, tietyistä sovittelun 
näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3).

63 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä 
toukokuuta 2008, tietyistä sovittelun 
näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden 
alalla (EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3).

Perustelu

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta painotti jo lausunnossaan 
legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien 
suojelemiseksi heidän paljastaessaan luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä 
(2016/2224(INI)) väärinkäytösten paljastajille annettavan psykologisen tuen merkitystä.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaista, oikeasuhteisista ja 
varoittavista seuraamuksista, joita 
sovelletaan luonnollisiin ja 

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaista, oikeasuhteisista ja 
varoittavista seuraamuksista, tarvittaessa 
myös rikosoikeudellisista seuraamuksista, 
joita sovelletaan luonnollisiin ja 
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oikeushenkilöihin, jotka oikeushenkilöihin, jotka

Perustelu

Ehdotetaan kattavampaa sanamuotoa.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rikkovat velvollisuutta pitää 
ilmoittavan henkilön henkilöllisyys 
luottamuksellisena.

d) rikkovat velvollisuutta pitää 
ilmoittavan henkilön henkilöllisyys 
luottamuksellisena taikka toiminnallaan 
paljastavat tai pyrkivät paljastamaan 
nimettömänä tehdyn ilmoituksen tekijän 
henkilöllisyyden.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – I osa – B kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

B. 1 artiklan a alakohdan ii 
luetelmakohta – Rahoituspalvelut, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäiseminen:

B. 1 artiklan a alakohdan ii 
luetelmakohta – Rahoituspalvelut, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäiseminen ja torjunta:

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – II osa – A kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

A. 1 artiklan a alakohdan ii 
luetelmakohta – Rahoituspalvelut, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäiseminen:

A. 1 artiklan a alakohdan ii 
luetelmakohta – Rahoituspalvelut, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäiseminen ja torjunta:



PE623.888v02-00 36/38 AD\1164532FI.docx

FI

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – II osa – A kohta – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

2. Rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen ehkäiseminen:

2. Rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen ehkäiseminen ja torjunta:
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