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LYHYET PERUSTELUT

Väärinkäytösten paljastajat ovat viime vuosina olleet pääosassa lähes kaikissa suurimmissa 
skandaaleissa. Heidän rohkeiden ilmiantojensa ja tutkivan journalismin ansiosta yleiseen 
tietoisuuteen on tullut veronmaksajien ja kuluttajien rahoilla tehtyjä valtavan kokoluokan 
petoksia samoin kuin kansalaisoikeuksien loukkauksia sekä miljoonien ihmisten terveyteen ja 
henkeen kohdistuvia uhkia. Joissakin maissa syytettyjen penkkiin ovat kuitenkin joutuneet 
ilmiannettujen vaikutusvaltaisten rikollisten sijaan itse väärinkäytösten paljastajat – sen 
sijaan, että yhteisö, joiden etuja he pyrkivät puolustamaan, olisi antanut heille tunnustusta ja 
suojelua. Joissakin tapauksissa väärinkäytösten paljastajat ovat joutuneet lainsäädännön 
ristiriitaisuuksien ja aukkojen vuoksi käymään pitkiä ja monimutkaisia oikeustaisteluja. 

Komissio on vastannut viimeaikaisiin skandaaleihin direktiiviehdotuksella, jonka tavoitteena 
on taata väärinkäytösten paljastajille kaikkialla unionissa riittävä suojelu yhteisellä, lujalla ja 
selkeällä lainsäädäntökehyksellä. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että määritetään oikeusperustat, periaatteet ja 
painopisteet, joihin komissio voisi ja sen pitäisi perustaa toimintansa. Miksi väärinkäytösten 
paljastajien suojelua koskeville laeille sitten tarvitaan yhteinen unionin kehys?

Ei ole mikään salaisuus, että monissa tapauksissa väärinkäytösten paljastukset ovat tuoneet 
julki unionia vahingoittavia petoksia. Paljastusten ansiosta on vältytty suurelta julkisten 
varojen tuhlaukselta sekä markkinavääristymiltä. Taloudelliset intressit eivät kuitenkaan voi 
olla ainoa syy, aivan kuten ne eivät olleet sitä väärinkäytösten paljastajille ja toimittajillekaan.
Kukaan heistä ei vaarantanut uraansa tai uhmannut vastaiskuja, kostoa ja uhkauksia tai jopa 
pannut alttiiksi henkeään pelkästään unionin varoja säästääkseen. 

Kyse on muista arvoista. Tässäkin tapauksessa apuun tulevat Euroopan oikeuslaitokset. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin viittaa väärinkäytösten paljastamista koskevassa 
oikeuskäytännössään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen 10 artiklassa taattuun tiedonvälityksen vapauteen, joka takaa vapauden 
vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista 
rajoista riippumatta. Tämä näkyy komission direktiiviehdotuksessa kuitenkin vain vähäisessä 
määrin.

Toisaalta, jos ohjenuorana pidetään tiedonsaannin perusoikeutta, siitä seuraa joukko arvoja ja 
painopisteitä, jotka näkyvät kansalaisille suoraan. Yleisen edun puolustaminen on näistä 
arvoista ylimpänä, ja juuri se on toiminut väärinkäytösten paljastajien ja toimittajien 
toiminnan kimmokkeena. Siitä syystä he ansaitsevat parhaan mahdollisen suojelun. Tämän 
vuoksi suojelua ei pidä rajata pelkästään työpaikalle, ikään kuin sen ulkopuolella ei voisi olla 
riskejä ja uhkia, jotka saattavat olla jopa vakavampia. Ei myöskään ole asianmukaista 
määrittää kaiken kaikkiaan melko kyseenalaisten kriteerihierarkioiden perusteella, ketkä 
väärinkäytösten paljastajat ja ilmiantajat ansaitsevat enemmän tai vähemmän suojelua. 
Komission ehdotuksen mukaan väärinkäytösten paljastajien olisi ensin ilmoitettava omille 
yrityksilleen ja sen jälkeen valvonnasta vastaaville elimille ja vasta tämän jälkeen viimeisenä 
vaihtoehtona paljastettava asia suurelle yleisölle. Tämä järjestelmä ei suojele väärinkäytösten 
paljastajia vaan pikemminkin lannistaa heitä. Valmistelija on pyrkinyt takaamaan 
tiedonsaannin perusoikeuden laajentamalla väärinkäytösten paljastajien suojelua ja 
poistamalla tietojen paljastamisen esteet. 
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TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Väärinkäytösten paljastaminen 
takaa sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauden, joka on Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistettu Euroopan 
unionin perusarvo. Väärinkäytösten 
paljastajat ottavat usein suuren 
henkilökohtaisen riskin, ja tehokkaan 
suojelun puuttuminen voi saada 
mahdolliset väärinkäytösten paljastajat 
luopumaan huolenaiheidensa tai 
epäilyjensä ilmoittamisesta pelätessään 
epäoikeudenmukaista kohtelua, 
esimerkiksi vastatoimia, syrjintää tai 
epäedullista kohtelua, mikä loppujen 
lopuksi vähentää todennäköisyyttä, että 
väärä toiminta paljastuu ja siitä 
rangaistaan.

Tarkistus 2

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 

(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 
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paljastamista ja ehkäisemistä ja 
osallistuvat siten yhteiskunnan 
hyvinvoinnin turvaamiseen. Usein 
väärinkäytöksiin liittyvistä huolenaiheista 
tai epäilyistä ei kuitenkaan uskalleta 
ilmoittaa vastatoimien pelossa.

paljastamista ja ehkäisemistä sekä yleiseen 
etuun kohdistuvien mahdollisten vaarojen 
paljastamista.

Tarkistus 3

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, 
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.

(2) Unionin tasolla väärinkäytösten 
paljastajat ovat osa toimintaa, jossa unionin 
oikeuden ja politiikkojen 
täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia 
pyritään ehkäisemään 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 ja näin lisätä 
avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kaikkien vuodesta 2014 lähtien 
tietoisuuteen tulleiden merkittävien 
skandaalien, kuten LuxLeaks ja Panaman 
paperit, paljastuminen on ollut 
väärinkäytösten paljastajien ansiota.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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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 
aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvaa 
vakavaa haittaa, jos siitä seuraa 
huomattavia riskejä yhteiskunnan 
hyvinvoinnille. Koska väärinkäytösten 
paljastajat ovat yleensä etulyöntiasemassa 
rikkomisten ilmi saattamisessa, unionin
lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostamiseksi on tarpeen taata, että 
tietojen paljastaminen tapahtuu 
turvallisesti ja tehokkaasti, ja varmistaa, 
että väärinkäytösten paljastajia suojellaan 
tehokkaasti vastatoimilta.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Väärinkäytösten paljastajien 
suojelu on nykyään Euroopan unionin eri 
jäsenvaltioissa hajanaista ja eri 
politiikanaloilla epäyhtenäistä. 
Väärinkäytösten paljastajien havaitsemat 
unionin oikeuden rikkomistapaukset, joilla 
on rajatylittäviä vaikutuksia, ovat osoitus 
siitä, että suojelun riittämättömyys 
jossakin jäsenvaltiossa ei pelkästään 
häiritse EU:n politiikkojen toteuttamista
kyseisessä jäsenvaltiossa, vaan saattaa 
myös aiheuttaa heijastusvaikutuksia 
muissa jäsenvaltioissa ja koko unionissa.

(4) Väärinkäytösten paljastajien 
suojelu on nykyään Euroopan unionin eri 
jäsenvaltioissa hajanaista ja eri 
politiikanaloilla epäyhtenäistä. 
Väärinkäytösten paljastajien havaitsemat 
unionin oikeuden rikkomistapaukset, joilla 
on rajatylittäviä vaikutuksia, ovat osoitus 
siitä, että riittämätön tai jäsenvaltioiden 
kesken eritasoinen suojelu voi häiritä 
unionin politiikkojen toteuttamista.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän vuoksi yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia, joilla taataan 

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

väärinkäytösten paljastajien tehokas 
suojelu, olisi sovellettava tiettyihin 
säädöksiin ja tietyillä politiikanaloilla, 
joiden osalta i) aiheutuu yleiseen etuun 
kohdistuva mahdollinen uhka; ii)
täytäntöönpanoa on tarpeen lujittaa; iii) se, 
että väärinkäytöksistä ei ilmoiteta 
riittävästi, heikentää täytäntöönpanoa 
olennaisella tavalla.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Väärinkäytösten paljastajien 
suojelu olisi pantava täytäntöön, jotta 
voidaan edistää tiedonvälityksen ja 
tiedotusvälineiden vapauden kannalta 
suotuisaa ilmapiiriä. Tämä edellyttää 
ensinnäkin, että toimittajia ja heidän 
lähteitään, myös väärinkäytösten 
paljastajia, suojellaan tehokkaasti 
mahdollisilta heidän turvallisuuteensa ja 
psyykkiseen ja fyysiseen 
koskemattomuuteensa kohdistuvilta 
rikkomisilta ja estetään mahdolliset 
yritykset pelotella heitä tai painostaa 
epäasianmukaisesti heidän 
riippumattomuuttaan.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Väärinkäytösten paljastajien 
suojelu on välttämätöntä, jotta voidaan 
parantaa julkisia hankintoja koskevan 
unionin oikeuden täytäntöönpanoa. Sen 
lisäksi, että on tarpeen ehkäistä ja paljastaa 
EU:n talousarvion täytäntöönpanoon muun 

(6) Väärinkäytösten paljastajien 
suojelu on välttämätöntä, jotta voidaan 
parantaa julkisia hankintoja koskevan 
unionin oikeuden täytäntöönpanoa. Sen 
lisäksi, että on tarpeen ehkäistä ja paljastaa 
EU:n talousarvion täytäntöönpanoon muun 
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muassa julkisten hankintojen yhteydessä 
liittyviä petoksia ja korruptiota, on 
puututtava siihen, että jäsenvaltioiden 
viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoajat eivät riittävän tiukasti 
noudata julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä tavaroiden, urakoiden ja 
palvelujen hankinnan yhteydessä. 
Kyseisten sääntöjen rikkominen aiheuttaa
kilpailun vääristymistä ja ylimääräisiä 
liiketoimintakustannuksia, loukkaa 
sijoittajien ja osakkeenomistajien etuja ja 
yleensäkin heikentää investointien 
houkuttelevuutta ja yritysten tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä kaikkialla Euroopassa, 
mikä häiritsee sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

muassa julkisten hankintojen yhteydessä 
liittyviä petoksia ja korruptiota, on 
puututtava siihen, että jäsenvaltioiden 
viranomaiset ja tietyt yleishyödyllisten 
palvelujen tarjoajat eivät riittävän tiukasti 
noudata julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä tavaroiden, urakoiden ja 
palvelujen hankinnan yhteydessä. 
Kyseisten sääntöjen rikkominen aiheuttaa 
kilpailun vääristymistä ja ylimääräisiä 
liiketoimintakustannuksia, loukkaa 
sijoittajien ja osakkeenomistajien etuja ja 
yleensäkin heikentää investointien 
houkuttelevuutta ja yritysten tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä kaikkialla Euroopassa, 
mikä häiritsee sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa. Useimmissa 
tapauksissa tällaiset rikkomiset uhkaavat 
vakavasti kansalaisten luottamusta 
julkisiin instituutioihin ja vaarantavat 
näin demokratian asianmukaisen 
toiminnan.

Tarkistus 10

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 yleiseen 
etuun kohdistuvia uhkia tai haittoja
koskevista tiedoista, käyttävät oikeuttaan 
tiedonvälityksen ja sananvapauteen, joka 
on vahvistettu Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 11 artiklassa ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
10 artiklassa, ja siihen sisältyy myös
oikeus vastaanottaa ja levittää tietoja sekä
tiedotusvälineiden vapaus ja 
moniarvoisuus.
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Tarkistus 11

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

(24) Väärinkäytösten paljastajat 
tarvitsevat erityistä oikeudellista, 
taloudellista, sosiaalista ja psykologista 
suojaa, kun he ovat saaneet ilmoittamansa 
tiedot ja ovat sen vuoksi vaarassa joutua 
vastatoimien kohteeksi (esimerkiksi 
salassapitovelvollisuutta tai lojaliteettia 
koskevan velvollisuuden rikkomisen 
perusteella). Suojelun perusteena on muun 
muassa se, että väärinkäytösten paljastaja 
on haavoittuvassa asemassa suhteessa 
henkilöön, josta heidän työsuhteensa 
käytännössä riippuu. Lisäksi suojelulla 
olisi puolustettava lainrikkomisista 
ilmoittavia kansalaisia, jotta voidaan 
turvata yleinen etu ja demokratian 
asianmukainen toiminta.

Tarkistus 12

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 

(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, palkallisille 
harjoittelijoille sekä henkilöille, joilla on 
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työsuhde työvoiman vuokrausyrityksen 
kanssa, koska tämäntyyppisissä 
työsuhteissa on usein vaikea soveltaa 
epäoikeudenmukaista kohtelua koskevaa 
tavanomaista suojelua.

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.

Tarkistus 13

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 

(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 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 
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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 
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.

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 
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 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Suojelu olisi ulotettava koskemaan 
myös ilmoittamista helpottavia henkilöitä, 
välikäsiä ja tutkivia toimittajia, jotka 
toiminnallaan takaavat mahdollisia tai 
tapahtuneita rikkomisia koskevien tietojen 
paljastamisen tehokkaasti.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Väärinkäytösten paljastajien (28) Väärinkäytösten paljastajien 
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tehokas suojelu edellyttää myös sellaisten 
muiden henkilöryhmien suojelua, jotka 
voivat joutua kärsimään rikkomisten 
paljastamisesta johtuvista vastatoimista, 
vaikka he eivät olisi työstään taloudellisesti 
riippuvaisia. Vapaaehtoistyöntekijöihin ja 
palkattomiin harjoittelijoihin voidaan 
kohdistaa vastatoimia esimerkiksi siten, 
että heidän palvelujaan ei enää käytetä, tai 
antamalla heille huono työtodistus 
seuraavaa työnhakua varten tai 
vahingoittamalla heidän mainettaan muulla 
tavoin.

tehokas suojelu edellyttää myös sellaisten 
muiden henkilöryhmien suojelua, jotka 
voivat joutua kärsimään rikkomisten 
paljastamisesta tai väärinkäytösten 
paljastajien toiminnan tukemisesta 
johtuvista vastatoimista, vaikka he eivät 
olisi työstään taloudellisesti riippuvaisia. 
Vapaaehtoistyöntekijöihin ja palkattomiin 
harjoittelijoihin voidaan kohdistaa 
vastatoimia esimerkiksi siten, että heidän 
palvelujaan ei enää käytetä, tai antamalla 
heille huono työtodistus seuraavaa 
työnhakua varten tai vahingoittamalla 
heidän mainettaan muulla tavoin.

Tarkistus 16

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 
ole lainvastaisia, mutta jotka ovat lain 
tavoitteen tai tarkoituksen vastaisia.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Unionin oikeuden rikkomisen 
tehokas ehkäiseminen edellyttää, että 
suojelua myönnetään myös henkilöille, 
jotka ilmoittavat mahdollisista 
rikkomisista, jotka eivät ole vielä 
toteutuneet mutta joiden toteutuminen on 
todennäköistä. Samasta syystä suojelua 
olisi myönnettävä myös henkilöille, jotka 

(30) Unionin oikeuden rikkomisen 
tehokas ehkäiseminen edellyttää, että 
suojelua myönnetään myös henkilöille, 
jotka ilmoittavat mahdollisista 
rikkomisista, jotka eivät ole vielä 
toteutuneet mutta joiden toteutuminen on 
todennäköistä. Samasta syystä suojelua 
olisi myönnettävä myös henkilöille, jotka 
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ilmoittavat perustelluista huolenaiheista tai 
epäilyksistä, vaikka eivät voikaan toimittaa 
asiasta konkreettista näyttöä. Toisaalta 
suojelua ei pitäisi myöntää silloin kun 
ilmoitus koskee tietoja, jotka on jo 
julkistettu, tai perusteettomia huhuja ja 
kuulopuheita.

ilmoittavat perustelluista huolenaiheista tai 
epäilyksistä, vaikka eivät voikaan toimittaa 
asiasta konkreettista näyttöä, sekä 
henkilöille, jotka täydentävät jo 
julkistettuja tietoja. Toisaalta suojelua ei 
pitäisi myöntää silloin kun ilmoitus koskee 
perusteettomia huhuja ja kuulopuheita.

Tarkistus 18

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) Jotta väärinkäytöksistä ilmoittavien 
henkilöiden tehokas suojelu edistäisi 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanon 
parantamista, vastatoimet on määriteltävä 
laajasti niin, että ne kattavat kaikenlaiset 
teot ja laiminlyönnit, joista aiheutuu haittaa 
väärinkäytösten paljastajille. Heti, kun 
henkilön asema väärinkäytösten 
paljastajana on tunnustettu, olisi 
ryhdyttävä suojelemaan häntä, 
oikeudellinen suoja mukaan luettuna, 
häntä vastaan käynnistetyt mahdolliset 
vastatoimet olisi peruttava ja hänelle olisi 
myönnettävä täysimääräinen korvaus 
hänelle aiheutuneesta haitasta ja 
vahingosta.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Väärinkäytösten paljastamista 
harkitsevien henkilöiden olisi 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
ilmoittamaan sisäisille 
ilmoitusjärjestelmille tai virastoille, mutta 
jos he katsovat, että tällainen toimintatapa 
on riittämätön, heidän olisi voitava 
päättää vapaasti, ilmoittavatko he ensin 
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kyseisille sisäisille ilmoitusjärjestelmille 
tai virastoille vai olisiko yleisölle 
ilmoitettava heti esimerkiksi 
tiedotusvälineiden välityksellä.
Väärinkäytösten paljastajia olisi 
suojeltava riippumatta siitä, minkä 
ilmoituskanavan he valitsevat.

Tarkistus 20

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 
tärkeää suojella väärinkäytösten paljastajia
toimittajien tietolähteenä, jotta voidaan 
turvata tutkivan journalismin asema 
demokraattisten yhteiskuntien vartijana.

(33) Väärinkäytösten paljastajat ovat 
tärkeitä lähteitä toimittajien kannalta, 
minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää 
luoda turvallinen ympäristö, jossa heitä ja
heitä avustavia suojellaan tehokkaasti 
vastatoimilta. Tältä osin on olennaisen 
tärkeää suojella väärinkäytösten paljastajia, 
jotta voidaan varmistaa laadukas 
journalismi, joka viime kädessä edistää 
vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden 
kulttuuria demokraattisissa 
yhteiskunnissa.

Tarkistus 21

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, 

(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 
oikeusviranomaisia, asianomaisen alan 
sääntely- tai valvontaviranomaisia, 
lainvalvontaviranomaisia, 
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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.

korruptiontorjuntaviranomaisia ja 
oikeusasiamiehiä. Toimivaltaisiksi 
nimettyjen viranomaisten olisi oltava 
riippumattomia, ja niillä olisi oltava 
tarvittavat valmiudet ja valtuudet arvioida
puolueettomasti ja objektiivisesti
ilmoituksessa esitettyjen väitteiden 
paikkansapitävyyttä ja puuttua 
ilmoitettuihin rikkomisiin, muun muassa 
käynnistämällä tutkinta- tai syytetoimet tai 
varojen takaisinperintä tai muut 
asianmukaiset korjaavat toimet 
toimivaltuuksiensa mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta unionin oikeuteen kohdistuvia 
rikkomisia voitaisiin paljastaa ja ehkäistä 
tuloksellisesti, on olennaisen tärkeää, että 
niitä koskevat tiedot päätyvät nopeasti 
niille, jotka ovat lähimpänä ongelman 
lähdettä ja joilla on parhaat edellytykset 
tutkia niitä ja valtuudet toteuttaa korjaavia 
toimia mahdollisuuksien mukaan. Tämä 
edellyttää, että yksityisen ja julkisen 
sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöön 
asianmukaiset sisäiset menettelyt 
ilmoitusten vastaanottamista ja 
jatkotoimien toteuttamista varten.

(37) Jotta unionin oikeuteen kohdistuvia 
rikkomisia voitaisiin paljastaa ja ehkäistä 
tuloksellisesti, joissakin tapauksissa voisi 
olla aiheellista, että niitä koskevat tiedot 
päätyvät nopeasti niille, jotka ovat 
lähimpänä ongelman lähdettä ja joilla on 
parhaat edellytykset tutkia niitä ja 
valtuudet toteuttaa korjaavia toimia 
mahdollisuuksien mukaan. Tämä 
edellyttää, että yksityisen ja julkisen 
sektorin oikeushenkilöt ottavat käyttöön 
asianmukaiset sisäiset menettelyt 
ilmoitusten vastaanottamista ja 
jatkotoimien toteuttamista varten.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Olisi oltava selvää, että silloin kun 
yksityisillä oikeushenkilöillä ei ole sisäisiä 
ilmoituskanavia, ilmoittavien henkilöiden 

(40) Ilmoittavilla henkilöillä olisi aina 
oltava mahdollisuus tehdä suoraan 
ulkoinen ilmoitus myös toimivaltaisille 
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olisi voitava tehdä suoraan ulkoinen 
ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille, ja
tällaisilla henkilöillä olisi oltava tässä 
direktiivissä säädetty suojelu vastatoimia 
vastaan.

viranomaisille tai tiedotusvälineille.
Tällaisilla henkilöillä olisi oltava tässä 
direktiivissä säädetty suojelu vastatoimia 
vastaan.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Edellyttäen, että ilmoittavan 
henkilön henkilöllisyyden 
luottamuksellisuus on varmistettu, kukin 
yksityinen ja julkinen oikeushenkilö voi 
itse määrittää, millaiset ilmoituskanavat se 
ottaa käyttöön, eli esimerkiksi tehdäänkö 
ilmoitus henkilökohtaisesti, postitse, 
erityiseen palautelaatikkoon, puhelimitse 
tai verkossa (organisaation sisäisessä 
tietoverkossa tai internetissä). 
Ilmoituskanavia ei kuitenkaan pitäisi 
rajoittaa pelkästään sellaisiin välineisiin, 
jotka eivät takaa ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyden luottamuksellisuutta, 
kuten henkilökohtaisesti tai erityiseen 
palautelaatikkoon tehtäviin ilmoituksiin.

(42) Tehokkaaseen suojeluun olisi 
sisällyttävä väärinkäytösten paljastajan
henkilöllisyyden suojaaminen. Tämän 
olisi oltava vähimmäisvaatimus aina 
paljastettaessa tietoja, jos väärinkäytösten 
paljastaja haluaa pysyä nimettömänä.
Kukin yksityinen ja julkinen oikeushenkilö 
voi itse määrittää, millaiset ilmoituskanavat 
se ottaa käyttöön, eli esimerkiksi 
tehdäänkö ilmoitus henkilökohtaisesti, 
postitse, erityiseen palautelaatikkoon, 
puhelimitse tai verkossa (organisaation 
sisäisessä tietoverkossa tai internetissä). 
Ilmoituskanavia ei kuitenkaan pitäisi 
rajoittaa pelkästään sellaisiin välineisiin, 
jotka eivät takaa ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyden luottamuksellisuutta, 
kuten henkilökohtaisesti tai erityiseen 
palautelaatikkoon tehtäviin ilmoituksiin.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Myös kolmannet osapuolet voidaan 
valtuuttaa ottamaan vastaan ilmoituksia 
yksityisten ja julkisten oikeushenkilöiden 
puolesta, edellyttäen että ne tarjoavat 
asianmukaiset riippumattomuutta, 
luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja 
salassapitovelvollisuutta koskevat takeet. 

(43) Myös kolmannet osapuolet voidaan 
valtuuttaa ottamaan vastaan ilmoituksia 
yksityisten ja julkisten oikeushenkilöiden 
puolesta, edellyttäen että ne tarjoavat 
asianmukaiset riippumattomuutta, 
luottamuksellisuutta, tietosuojaa ja 
salassapitovelvollisuutta koskevat takeet. 
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Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla 
ulkoisten ilmoitusalustojen tarjoajat, 
ulkopuoliset neuvonantajat tai 
tilintarkastajat tai ammattiliittojen 
edustajat.

Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla 
toimittajat, ulkoisten ilmoitusalustojen 
tarjoajat, ulkopuoliset neuvonantajat tai 
tilintarkastajat tai ammattiliittojen 
edustajat.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Se, ketkä henkilöt tai mitkä yksiköt 
yksityisessä oikeushenkilössä soveltuvat 
parhaiten toimivaltaisiksi vastaanottamaan 
ilmoituksia ja toteuttamaan niiden 
perusteella jatkotoimia, riippuu näiden 
oikeushenkilöiden rakenteesta, mutta tätä 
tehtävää hoidettaessa olisi joka 
tapauksessa varmistettava riippumattomuus 
ja se, ettei eturistiriitoja synny. 
Pienemmissä oikeushenkilöissä tätä 
tehtävää voisi hoitaa muun toimensa 
ohella sellainen työntekijä, jolla on 
asemansa puolesta edellytykset raportoida 
suoraan organisaation johdolle, kuten 
vaatimustenmukaisuudesta, 
henkilöstöasioista, oikeusasioista, 
yksityisyydensuojasta tai sisäisestä 
tarkastuksesta vastaava johtaja, 
talousjohtaja tai hallituksen jäsen.

(45) Se, ketkä henkilöt tai mitkä yksiköt 
yksityisessä oikeushenkilössä soveltuvat 
parhaiten toimivaltaisiksi vastaanottamaan 
ilmoituksia ja toteuttamaan niiden 
perusteella jatkotoimia, riippuu näiden 
oikeushenkilöiden rakenteesta, mutta ne
olisi joka tapauksessa suunniteltava 
tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden ja 
työntekijöiden edustajien kanssa ja niiden 
kokoonpanossa, tehtävässä ja 
työskentelymenetelmissä olisi 
varmistettava riippumattomuus ja se, ettei 
eturistiriitoja synny.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Sisäisen ilmoittamisen yhteydessä 
ilmoituksen perusteella toteutetuista 
jatkotoimista on erittäin tärkeää tiedottaa 
perusteellisesti ja avoimesti, koska näin 
voidaan lujittaa luottamusta 
väärinkäytösten paljastajien 

(46) Sisäisen ilmoittamisen yhteydessä 
ilmoituksen perusteella toteutetuista 
jatkotoimista on erittäin tärkeää tiedottaa 
perusteellisesti ja avoimesti, koska näin 
voidaan lujittaa luottamusta 
väärinkäytösten paljastajien 
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suojelujärjestelmän toimivuuteen yleensä
ja vähentää todennäköisyyttä, että samasta 
aiheesta tehdään useampia ilmoituksia tai 
julkisia paljastuksia. Ilmoittavalle 
henkilölle olisi kohtuullisen ajan kuluessa 
kerrottava, mitä toimia ilmoituksen 
perusteella on toteutettu tai tarkoitus 
toteuttaa (esimerkiksi käsittelyn 
lopettaminen siksi, ettei asiasta löydy 
riittäviä todisteita tai muista syistä, sisäisen 
tutkinnan käynnistäminen ja mahdollisesti 
sen tulokset ja/tai toimenpiteet, joilla esiin 
tuotuun ongelmaan on puututtu, asian 
siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle 
lisätutkimuksia varten), kunhan tästä ei 
aiheudu haittaa selvitys- ja tutkintatoimille 
tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
oikeuksille. Tämä kohtuullinen aika saisi 
olla enintään kolme kuukautta. Jos 
asianmukaisia jatkotoimia vasta 
suunnitellaan, ilmoittavalle henkilölle olisi 
kerrottava tästä ja annettava myös muuta 
palautetta, jota hän todennäköisesti 
odottaa.

suojelujärjestelmän toimivuuteen yleensä 
ja vähentää todennäköisyyttä, että samasta 
aiheesta tehdään useampia aiheettomia 
ilmoituksia tai julkisia paljastuksia. 
Ilmoittavalle henkilölle olisi kohtuullisen 
ajan kuluessa kerrottava, mitä toimia 
ilmoituksen perusteella on toteutettu tai 
tarkoitus toteuttaa (esimerkiksi käsittelyn 
lopettaminen siksi, ettei asiasta löydy 
riittäviä todisteita tai muista syistä, sisäisen 
tutkinnan käynnistäminen ja mahdollisesti 
sen tulokset ja/tai toimenpiteet, joilla esiin 
tuotuun ongelmaan on puututtu, asian 
siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle 
lisätutkimuksia varten), kunhan tästä ei 
aiheudu haittaa selvitys- ja tutkintatoimille 
tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
oikeuksille. Tämä kohtuullinen aika saisi 
olla enintään kaksi kuukautta. Jos 
asianmukaisia jatkotoimia vasta 
suunnitellaan, ilmoittavalle henkilölle olisi 
kerrottava tästä ja annettava myös muuta 
palautetta, jota hän todennäköisesti 
odottaa.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Henkilöiden, jotka aikovat ilmoittaa 
unionin oikeuteen kohdistuvasta 
tosiasiallisesta tai mahdollisesta 
rikkomisesta, olisi voitava tehdä tietoon 
perustuva päätös siitä, tekevätkö he 
ilmoituksen ja miten ja milloin he sen 
tekevät. Jos yksityisissä ja julkisissa 
oikeushenkilöissä on käytössä sisäisiä 
ilmoitusmenettelyjä, niiden on tiedotettava 
näistä menettelyistä sekä menettelyistä, 
joiden mukaisesti voidaan tehdä ulkoinen 
ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille. 
Tätä koskevat tiedot on esitettävä 
ymmärrettävässä ja helposti saatavilla 
olevassa muodossa ja mahdollisuuksien 
mukaan työntekijöiden lisäksi myös muille 

(47) Henkilöiden, jotka aikovat ilmoittaa 
unionin oikeuteen kohdistuvasta 
rikkomisesta, olisi voitava tehdä tietoon 
perustuva päätös siitä, tekevätkö he 
ilmoituksen ja miten, mitä kanavaa 
käyttäen ja milloin he sen tekevät. 
Yksityisten ja julkisten oikeushenkilöiden 
olisi tiedotettava sisäisistä 
ilmoitusmenettelyistä sekä menettelyistä, 
joiden mukaisesti voidaan tehdä ulkoinen 
ilmoitus. Tätä koskevat tiedot on esitettävä 
ymmärrettävässä ja helposti saatavilla 
olevassa muodossa ja mahdollisuuksien 
mukaan työntekijöiden lisäksi myös muille 
henkilöille, jotka työnsä vuoksi käsittelevät 
asianomaista tietoa mahdollisista tai 
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henkilöille, jotka työnsä vuoksi ovat 
yhteydessä kyseiseen oikeushenkilöön, eli 
esimerkiksi palveluntarjoajille, 
jakelijoille, tavarantoimittajille ja 
liikekumppaneille. Tiedot voidaan 
esimerkiksi kiinnittää näkyvään paikkaan, 
johon tällaisilla henkilöillä on pääsy, ja 
oikeushenkilön verkkosivulle. Tiedot 
voidaan myös ottaa osaksi ammattietiikkaa 
ja lahjomattomuutta koskevien koulutusten 
sisältöä.

tapahtuneista rikkomisista. Tiedot voidaan 
esimerkiksi kiinnittää näkyvään paikkaan, 
johon tällaisilla henkilöillä on pääsy, ja 
oikeushenkilön verkkosivulle. Tiedot 
voidaan myös ottaa osaksi ammattietiikkaa 
ja lahjomattomuutta koskevien koulutusten 
sisältöä.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Unionin oikeuteen kohdistuvien 
rikkomisten tuloksellinen paljastaminen ja 
ehkäiseminen edellyttää sen varmistamista, 
että väärinkäytösten paljastamista 
harkitsevat voivat toimittaa tietonsa 
helposti ja täysin luottamuksellisesti 
sellaisten toimivaltaisten viranomaisten 
tietoon, jotka pystyvät tutkimaan niitä ja 
mahdollisuuksien mukaan korjaamaan 
ongelman.

(48) Unionin oikeuteen kohdistuvien 
rikkomisten tuloksellinen paljastaminen ja 
ehkäiseminen edellyttää sen varmistamista,
että väärinkäytösten paljastamista 
harkitsevat voivat toimittaa tietonsa 
helposti ja täysin luottamuksellisesti 
yleisön ja sellaisten toimivaltaisten 
viranomaisten tietoon, jotka pystyvät 
tutkimaan niitä ja/tai mahdollisuuksien 
mukaan korjaamaan ongelman.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jatkotoimet olisi toteutettava ja 
palaute olisi annettava kohtuullisessa
ajassa. Tämä on tarpeen, jotta ilmoituksen 
kohteena olevaan mahdolliseen ongelmaan 
voidaan puuttua viipymättä ja jotta 
voidaan välttää asian tarpeeton 
julkistaminen. Tämä kohtuullinen aika ei 
saisi olla enempää kuin kolme kuukautta, 
mutta sitä voitaisiin pidentää kuuteen
kuukauteen, jos se on tarpeen asiaan 

(50) Jatkotoimet olisi toteutettava ja 
palaute olisi annettava mahdollisimman 
lyhyessä ajassa. Tämä on tarpeen, jotta 
ilmoituksen kohteena olevaan 
mahdolliseen ongelmaan voidaan puuttua 
viipymättä. Tämä kohtuullinen aika ei saisi 
olla enempää kuin kaksi kuukautta, mutta 
sitä voitaisiin pidentää neljään kuukauteen, 
jos se on tarpeen asiaan liittyvien 
olosuhteiden vuoksi ja etenkin, jos 
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liittyvien olosuhteiden vuoksi ja etenkin, 
jos ilmoituksen kohteena oleva asia voi 
luonteensa ja monimutkaisuutensa vuoksi 
edellyttää pitkällistä tutkintaa.

ilmoituksen kohteena oleva asia voi 
luonteensa ja monimutkaisuutensa vuoksi 
edellyttää pitkällistä tutkintaa.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi 
oltava rikkomista koskevien ilmoitusten 
käsittelystä vastaavia henkilöstön jäseniä, 
jotka ovat saaneet myös sovellettavat 
tietosuojasäännöt kattavan asianmukaisen 
ammatillisen koulutuksen, jotta 
viranomaiset voisivat käsitellä ilmoituksia, 
varmistaa yhteydenpidon ilmoituksen 
tehneeseen henkilöön ja toteuttaa 
soveltuvia jatkotoimia ilmoituksen 
perusteella.

(53) Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi 
oltava rikkomista koskevien ilmoitusten 
käsittelystä vastaavia henkilöstön jäseniä, 
jotka saavat säännöllisesti myös 
sovellettavat tietosuojasäännöt kattavaa 
ammatillista koulutusta, jotta viranomaiset 
voisivat vastaanottaa ja käsitellä 
ilmoituksia, varmistaa yhteydenpidon 
ilmoituksen tehneeseen henkilöön ja 
toteuttaa soveltuvia jatkotoimia 
ilmoituksen perusteella.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Ilmoituksen tekemistä harkitsevien 
henkilöiden olisi voitava tehdä tietoon 
perustuva päätös siitä, tekevätkö he 
ilmoituksen ja miten ja milloin he sen 
tekevät. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi sen vuoksi julkistettava ja asetettava 
helposti saataville tietoa käytettävissä 
olevista ilmoituskanavistaan, 
sovellettavista menettelyistä sekä niistä 
henkilöstönsä jäsenistä, joiden tehtävänä 
on ilmoitusten käsittely. Kaikkien 
ilmoituksia koskevien tietojen olisi oltava 
läpinäkyviä, helposti ymmärrettäviä ja 
luotettavia, jotta ilmoittamista voitaisiin 
tukea ja jotta sitä ei ehkäistäisi.

(54) Ilmoituksen tekemistä harkitsevien 
henkilöiden olisi voitava tehdä tietoon 
perustuva päätös siitä, tekevätkö he 
ilmoituksen ja miten ja milloin he sen 
tekevät. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi sen vuoksi julkistettava ja asetettava 
helposti saataville tietoa käytettävissä 
olevista ilmoituskanavistaan, 
sovellettavista menettelyistä sekä niistä 
henkilöstönsä jäsenistä, joiden tehtävänä 
on ilmoitusten käsittely. Kaikkien 
ilmoituksia koskevien tietojen olisi oltava 
läpinäkyviä, helposti ymmärrettäviä ja 
luotettavia, jotta ilmoittamista voitaisiin 
tukea ja jotta sitä ei ehkäistäisi. 
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Väärinkäytösten paljastamista 
harkitsevien henkilöiden olisi aina voitava 
päättää itse, käyttävätkö he sisäisiä vai 
ulkoisia ilmoituskanavia vai ilmoittavatko 
he heti yleisölle, kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että väärinkäytösten 
paljastajien olisi ennen ulkoisten 
kanavien käyttöä harkittava, olisivatko 
sisäiset ilmoitusmekanismit riittäviä 
ilmoituksen kohteena olevan rikkomisen 
korjaamiseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(60 a) On olennaisen tärkeää tarjota 
takeet ilkivaltaisia ja perusteettomia tai 
perättömiä ilmoituksia vastaan, sillä 
takeilla varmistetaan, että niillä, jotka 
tahallaan ja tietoisesti ilmoittavat vääriä 
tai harhaanjohtavia tietoja, ei ole tämän 
direktiivin nojalla oikeutta suojeluun.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Vaatimus ilmoituskanavien 
porrasteisesta käytöstä on pääsääntöisesti
tarpeen sen varmistamiseksi, että tiedot 
päätyvät niille henkilöille, jotka voivat 
varhaisessa vaiheessa ja tuloksellisesti 
edistää yleiseen etuun kohdistuvien riskien 
ratkaisemista ja ehkäistä maineen 
aiheettoman vahingoittumisen tietojen 
julkistamisen seurauksena. Toisaalta 
tämän periaatteen soveltamisesta on 
tarpeen poiketa joissain tapauksissa, jotta 
ilmoittava henkilö voi valita asiaan 
liittyvien olosuhteiden perusteella 

(61) On tarpeen varmistaa, että tiedot 
päätyvät niille henkilöille, jotka voivat 
varhaisessa vaiheessa ja tuloksellisesti 
edistää yleiseen etuun kohdistuvien riskien 
ratkaisemista. Ilmoittavan henkilön olisi 
valittava asiaan liittyvien olosuhteiden 
perusteella soveltuvin ilmoittamiskanava. 
On taattava läpinäkyvyys ja 
vastuuvelvollisuus sekä perusoikeudet, 
kuten oikeus sananvapauteen ja 
tiedotusvälineiden vapauteen, samalla kun 
otetaan tasapuolisesti huomioon yhtäältä 
työnantajien tarve hallinnoida 
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soveltuvimman ilmoittamiskanavan. 
Lisäksi on tarpeen suojata tietojen 
julkistamista ottaen huomioon sellaiset 
demokraattiset periaatteet kuin
läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus sekä 
perusoikeudet, kuten oikeus 
sananvapauteen ja tiedotusvälineiden 
vapauteen, samalla kun otetaan 
tasapuolisesti huomioon yhtäältä 
työnantajien tarve hallinnoida 
organisaatiotaan ja siihen liittyvien etujen 
suojelu ja toisaalta suuren yleisön edut, 
jotka liittyvät vahingoilta suojeluun, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössään57 esittämien 
perusteiden mukaisesti.

organisaatiotaan ja siihen liittyvien etujen 
suojelu ja toisaalta suuren yleisön edut, 
jotka liittyvät vahingoilta suojeluun, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännössään57 esittämien 
perusteiden mukaisesti.

__________________ __________________

57 Yksi peruste sen määrittämiseksi, onko 
tiedot julkisuuteen saattaneisiin 
väärinkäytösten paljastajiin kohdistetuilla 
vastatoimilla puututtu sananvapauteen 
tavalla, joka ei ole demokraattisessa 
yhteiskunnassa välttämätön, on se, onko 
paljastuksen tehneillä henkilöillä ollut 
käytössään vaihtoehtoisia ilmoituskanavia: 
ks. esim. Guja v. Moldova [GC], kantelu 
14277/04, EIT 2008.

57 Yksi peruste sen määrittämiseksi, onko 
tiedot julkisuuteen saattaneisiin 
väärinkäytösten paljastajiin kohdistetuilla 
vastatoimilla puututtu sananvapauteen 
tavalla, joka ei ole demokraattisessa 
yhteiskunnassa välttämätön, on se, onko 
paljastuksen tehneillä henkilöillä ollut 
käytössään vaihtoehtoisia ilmoituskanavia: 
ks. esim. Guja v. Moldova [GC], kantelu 
14277/04, EIT 2008.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Ilmoittavien henkilöiden olisi 
pääsääntöisesti kerrottava tietonsa
käytettävissä olevien sisäisten kanavien 
kautta ensin työnantajalleen. Sisäisiä 
kanavia ei kuitenkaan välttämättä ole 
käytettävissä (jos kyseessä on 
oikeushenkilö, joka ei tämän direktiivin tai 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
nojalla ole velvollinen ottamaan sellaista 
käyttöön) tai niiden käyttö ei ole 
pakollista (jos ilmoittavalla henkilöllä ei 
ole työsuhdetta kyseisessä 

(62) Yleissääntönä on, että ilmoittavien 
henkilöiden olisi kerrottava tietonsa 
käytettävissä olevien sisäisten kanavien 
kautta, ellei tämän direktiivin muista 
säännöksistä muuta johdu. Jos ilmoittavat 
henkilöt kuitenkin katsovat sisäiset 
kanavat riittämättömiksi, heidän olisi aina 
voitava käyttää ulkoisia kanavia tai 
ilmoittaa heti yleisölle.
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oikeushenkilössä), tai vaikka niitä olisi 
käytetty, ne eivät ole toimineet kunnolla 
(ilmoitusta ei esimerkiksi käsitelty 
huolellisesti tai kohtuullisessa ajassa tai 
rikkomisen korjaamiseksi ei toteutettu 
toimenpiteitä, vaikka tutkinnan tulokset 
osoittivat sen tapahtuneen).

Tarkistus 36

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 
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.

(65) Ilmoittavia henkilöitä ja henkilöitä, 
jotka avustavat heitä rikkomisten tai 
mahdollisten rikkomisten paljastamisessa, 
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 
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 tai henkilöihin, joilla on 
tunneside tai ystävyyssuhde tähän 
henkilöön, työtovereihin tai henkilöihin, 
jotka ovat tämän palvelujen 
asiakkaita/vastaanottajia, tai työntekijöiden 
edustajiin tai muihin henkilöihin ja 
organisaatioihin, jotka ovat antaneet tukea 



PE623.815v03-00 24/61 AD\1166773FI.docx

FI

ilmoittavalle henkilölle. Tietojen 
paljastamisesta johtuvasta 
väärinkäytösten paljastajien tai heidän 
perheidensä tai työtovereidensa 
häirinnästä olisi määrättävä 
seuraamuksia.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Potentiaaliset väärinkäytösten 
paljastajat saattavat jättää ilmoituksen 
tekemättä, jos he eivät ole varmoja siitä, 
miten ilmoitus pitäisi tehdä, tai siitä, 
saavatko he lopulta suojelua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tästä annetaan tietoa käyttäjäystävällisellä 
tavalla ja että tieto on helposti suuren 
yleisön saatavilla. Saatavilla olisi oltava 
maksutonta opastusta eli yksilöllistä, 
puolueetonta ja luottamuksellista 
neuvontaa esimerkiksi siitä, kuuluvatko 
kyseiset tiedot väärinkäytösten 
paljastajien suojelua koskevien sääntöjen 
soveltamisalaan, mitä ilmoituskanavaa 
olisi paras käyttää ja mitä muita 
vaihtoehtoisia menettelyjä on tarjolla, jos 
tiedot eivät kuulu sovellettavien sääntöjen 
soveltamisalaan. Tällaisen neuvonnan 
avulla voidaan edistää sitä, että ilmoitukset 
tehdään asianmukaisten kanavien kautta
vastuullisesti ja että rikkomiset ja 
väärinkäytökset paljastetaan hyvissä ajoin 
tai voidaan jopa estää.

(67) Potentiaaliset väärinkäytösten 
paljastajat saattavat jättää ilmoituksen 
tekemättä, jos he eivät ole varmoja siitä, 
miten ilmoitus pitäisi tehdä, tai siitä, 
saavatko he lopulta suojelua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tästä annetaan tietoa käyttäjäystävällisellä 
tavalla ja että tieto on helposti suuren 
yleisön saatavilla. Saatavilla olisi oltava 
maksutonta opastusta eli yksilöllistä, 
puolueetonta ja luottamuksellista 
neuvontaa. Tällaisen neuvonnan avulla 
voidaan edistää sitä, että ilmoitukset 
tehdään turvallisten ja luottamuksellisten
kanavien kautta ja että rikkomiset ja 
väärinkäytökset paljastetaan hyvissä ajoin 
tai voidaan jopa estää.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Erityisen tärkeitä ilmoittavien (73) Erityisen tärkeitä ilmoittavien 
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henkilöiden kannalta ovat välitoimet 
odotettaessa mahdollisesti pitkittyvien 
oikeudenkäyntimenettelyjen tulosta. 
Välitoimet voivat olla tarpeen erityisesti, 
jotta voidaan lopettaa vastatoimia koskevat 
uhkaukset tai niiden yritykset tai jatkuvat 
vastatoimet, kuten häirintä työpaikalla, tai 
estää tietynlaiset vastatoimet, kuten 
irtisanominen, joita voi olla vaikea 
peruuttaa enää pitkän ajan kuluttua ja jotka 
voivat aiheuttaa ilmoittavalle henkilölle 
taloudellisen romahduksen, mikä on 
omiaan vakavasti lannistamaan tulevia 
väärinkäytösten paljastajia.

henkilöiden kannalta ovat välitoimet 
odotettaessa mahdollisesti pitkittyvien 
oikeudenkäyntimenettelyjen tulosta. 
Välitoimet voivat olla tarpeen erityisesti, 
jotta voidaan lopettaa vastatoimia koskevat 
uhkaukset tai niiden yritykset tai jatkuvat 
vastatoimet, kuten häirintä työpaikan 
ulkopuolella ja työpaikalla, tai estää 
tietynlaiset vastatoimet, kuten sanallinen 
häirintä tai fyysinen väkivalta,
irtisanominen, joita voi olla vaikea 
peruuttaa enää pitkän ajan kuluttua ja jotka 
voivat aiheuttaa ilmoittavalle henkilölle 
taloudellisen romahduksen, mikä on 
omiaan vakavasti lannistamaan tulevia 
väärinkäytösten paljastajia.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Ilmoittaville henkilöille voi 
aiheutua huomattavat kustannukset 
oikeudenkäyntimaksuista, kun he kiistävät 
heitä vastaan toteutetut vastatoimet 
oikeudenkäyntimenettelyssä. Vaikka nämä 
kustannukset korvattaisiin heille 
menettelyn päättyessä, he eivät välttämättä 
pysty maksamaan niitä etukäteen, 
varsinkaan jos ovat menettäneet 
työpaikkansa ja joutuneet mustalle listalle. 
Erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/191959

säännösten mukainen oikeusapu 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
yleensä tuki vakavissa taloudellisissa 
vaikeuksissa oleville henkilöille voisi 
tietyissä tapauksissa olla tällaisilla 
henkilöillä olevan suojelua koskevan 
oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon 
kannalta olennaisen tärkeää.

(75) Ilmoittaville henkilöille voi 
aiheutua huomattavat kustannukset 
oikeudenkäyntimaksuista, kun he kiistävät 
heitä vastaan toteutetut vastatoimet 
oikeudenkäyntimenettelyssä. Vaikka nämä 
kustannukset korvattaisiin heille 
menettelyn päättyessä, he eivät välttämättä 
pysty maksamaan niitä etukäteen, 
varsinkaan jos ovat menettäneet 
työpaikkansa ja joutuneet mustalle listalle. 
Erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/191959

säännösten mukainen oikeusapu 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
yleensä tuki vakavissa taloudellisissa 
vaikeuksissa oleville henkilöille voisi 
tietyissä tapauksissa olla tällaisilla 
henkilöillä olevan suojelua koskevan 
oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon 
kannalta olennaisen tärkeää. 
Väärinkäytösten paljastajien olisi myös 
voitava vaatia korvauksia häirinnästä tai 
nykyisen tai tulevan toimeentulon 
menetyksestä, jos haitta johtui 



PE623.815v03-00 26/61 AD\1166773FI.docx

FI

vastatoimista.

__________________ __________________

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 
26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
epäillyille ja syytetyille henkilöille ja 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevissa menettelyissä etsityille 
henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

59 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1919, annettu 
26 päivänä lokakuuta 2016, oikeusavusta 
rikosoikeudellisissa menettelyissä 
epäillyille ja syytetyille henkilöille ja 
eurooppalaista pidätysmääräystä 
koskevissa menettelyissä etsityille 
henkilöille (EUVL L 297, 4.11.2016, s. 1).

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti Tarkistus

(76) Ilmoituksen kohteena olevan 
henkilön oikeuksia olisi suojattava 
maineelle aiheutuvien vahinkojen tai 
muiden kielteisten seurausten 
ehkäisemiseksi. Lisäksi ilmoituksen 
perusteella aloitetun menettelyn kaikissa 
vaiheissa olisi noudatettava 
täysimääräisesti ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeutta puolustukseen ja 
oikeussuojakeinoihin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että ilmoituksen kohteena 
olevalla henkilöllä on tutkinnan ja sitä 
seuraavan oikeudenkäynnin yhteydessä 
oikeus puolustukseen, mukaan lukien 
oikeus tutustua asiakirjoihin, oikeus tulla 
kuulluksi ja oikeus hakea muutosta itseään 
koskevaan päätökseen kansallisen 
lainsäädännön mukaisia menettelyjä 
noudattaen.

(76) Ilmoituksen kohteena olevan 
henkilön oikeuksia olisi suojattava 
maineelle aiheutuvien vahinkojen tai 
muiden kielteisten seurausten 
ehkäisemiseksi. Lisäksi ilmoituksen 
perusteella aloitetun menettelyn kaikissa 
vaiheissa olisi noudatettava 
täysimääräisesti ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeutta puolustukseen ja 
oikeussuojakeinoihin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että ilmoituksen kohteena 
olevalla henkilöllä on tutkinnan ja sitä 
seuraavan oikeudenkäynnin yhteydessä 
oikeus puolustukseen, mukaan lukien
oikeus tutustua asiakirjoihin, oikeus tulla 
kuulluksi ja oikeus hakea muutosta itseään 
koskevaan päätökseen kansallisen 
lainsäädännön mukaisia menettelyjä 
noudattaen, ja tätä varten olisi toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä ihmisten ja 
kansalaisyhteiskunnan tiedon 
lisäämiseksi asiasta.
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Seuraamukset ovat tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa väärinkäytösten 
paljastajien suojelua koskevien sääntöjen 
tuloksellisuus. Seuraamusten määrääminen 
niille, jotka toteuttavat ilmoittavia 
henkilöitä vastaan vastatoimia tai muita 
epäsuotuisia toimia, voi ehkäistä tällaisten 
toimien toteuttamista. On tarpeen määrätä 
seuraamuksia henkilöille, joiden tekemien 
ilmoitusten tai paljastusten osoitetaan 
olevan tahallisen vääriä, jotta voidaan 
ehkäistä ilkivaltaisten ilmoitusten 
tekemistä ja pitää yllä järjestelmän 
uskottavuutta. Tällaisten seuraamusten 
oikeasuhteisuuden avulla olisi 
varmistettava, että niillä ei ole varoittavaa 
vaikutusta potentiaalisiin väärinkäytösten 
paljastajiin.

(78) Seuraamukset ovat tarpeen, jotta 
voidaan varmistaa väärinkäytösten 
paljastajien suojelua koskevien sääntöjen 
tuloksellisuus. Seuraamusten määrääminen 
niille, jotka toteuttavat ilmoittavia 
henkilöitä vastaan vastatoimia tai muita 
epäsuotuisia toimia, voi ehkäistä tällaisten 
toimien toteuttamista. On tarpeen määrätä 
seuraamuksia henkilöille, joiden tekemien 
ilmoitusten tai paljastusten osoitetaan 
olevan tarkoituksellisen ja tahallisen 
vääriä, jotta voidaan ehkäistä ilkivaltaisten 
ilmoitusten tekemistä ja pitää yllä 
järjestelmän uskottavuutta. Tällaisten 
seuraamusten oikeasuhteisuuden avulla 
olisi varmistettava, että niillä ei ole 
varoittavaa vaikutusta potentiaalisiin 
väärinkäytösten paljastajiin.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 a) Tämä direktiivi on uusi 
vähimmäisvaatimus unionin oikeuden 
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden 
suojelussa, ja sen olisi toimittava 
esimerkkinä ehdokasmaille, 
assosioituneille maille ja muille maille, 
jotka ovat sitoutuneet lähentämään 
lainsäädäntöään Euroopan unionin 
säännöstöön, erityisesti raportoitaessa 
näille maille myönnetyn unionin 
rahoituksen ja unionin 
makrotaloudellisen rahoitusavun 
väärinkäytöstä.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(85 b) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan, erityisesti sen 
sananvapautta ja tiedonvälityksen 
vapautta koskevaan 11 artiklaan, 
14. helmikuuta 2017 annettuun Euroopan 
parlamentin päätöslauselmaan 
väärinkäytösten paljastajien merkityksestä 
EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa, 
ja 24. lokakuuta 2017 annettuun 
Euroopan parlamentin päätöslauselmaan 
legitiimeistä toimista yleisen edun hyväksi 
toimivien väärinkäytösten paljastajien 
suojelemiseksi heidän paljastaessaan 
luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja 
julkisista elimistä.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1 artikla 1 artikla

Aineellinen soveltamisala Aineellinen soveltamisala

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 suojella yleistä etua, 
taata tiedonvälityksen vapaus ja 
sananvapaus ja vahvistaa unionin 
oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa, 
tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset 
vähimmäisvaatimukset sellaisten 
henkilöiden suojelemiseksi, jotka 
paljastavat tietoja, jotka liittyvät 
lainsäädännön rikkomisiin tai muihin 
laittomiin tekoihin ja lain väärinkäyttöön, 
jotka vahingoittavat yleistä etua tai 
vaarantavat sen jollakin unionin 
toimivaltaan kuuluvalla alalla, joita ovat 
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muun muassa seuraavat:

-a) Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa taatut perusoikeudet 
ja erityisesti perusoikeuskirjan 
11 artiklassa tarkoitettu sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus sekä kyseiseen 
artiklaan perustuva oikeuskäytäntö;

a) rikkomiset, jotka kuuluvat liitteessä 
(I ja II osa) mainittujen unionin säädösten
soveltamisalaan seuraavilla aloilla:

a) rikkomiset, jotka kuuluvat 
esimerkiksi liitteessä (I ja II osa) 
mainittujen unionin lainsäädännön
soveltamisalaan seuraavilla aloilla:

i) julkiset hankinnat; i) julkiset hankinnat;

ii) rahoituspalvelut, rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen ehkäiseminen;

ii) rahoituspalvelut, rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen ehkäiseminen;

iii) tuoteturvallisuus; iii) tuoteturvallisuus;

iv) liikenneturvallisuus; iv) liikenneturvallisuus;

v) ympäristönsuojelu; v) ympäristönsuojelu;

vi) ydinturvallisuus; vi) ydinturvallisuus;

vii) elintarvikkeiden ja rehujen 
turvallisuus, eläinten terveys ja 
hyvinvointi;

vii) elintarvikkeiden ja rehujen 
turvallisuus, eläinten terveys ja 
hyvinvointi;

viii) kansanterveys; viii) kansanterveys;

ix) kuluttajansuoja; ix) kuluttajansuoja;

x) yksityisyyden ja henkilötietojen 
suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuus;

x) yksityisyyden ja henkilötietojen 
suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuus;

b) rikkomiset, jotka kohdistuvat 
SEUT-sopimuksen 101, 102, 106, 107 ja 
108 artiklaan tai jotka kuuluvat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2015/1589 
soveltamisalaan;

b) rikkomiset, jotka kohdistuvat 
SEUT-sopimuksen 101, 102, 106, 107 ja 
108 artiklaan tai jotka kuuluvat neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2015/1589 
soveltamisalaan;

c) rikkomiset, jotka vaikuttavat 
unionin taloudellisiin etuihin sellaisina 
kuin ne määritellään SEUT-sopimuksen 
325 artiklassa ja täsmennetään erityisesti 
direktiivissä (EU) 2017/1371 ja 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013;

c) rikkomiset, jotka vaikuttavat 
unionin taloudellisiin etuihin sellaisina 
kuin ne määritellään SEUT-sopimuksen 
325 artiklassa ja täsmennetään erityisesti 
direktiivissä (EU) 2017/1371 ja 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013;

d) rikkomiset, jotka liittyvät SEUT-
sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin sisämarkkinoihin ja joissa 
on kyse teoista, joilla rikotaan 

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

yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, 
joiden tarkoituksena on saada sovellettavan 
yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai 
tarkoituksen vastaista veroetua.

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 45

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 ilmoittaviin henkilöihin, 
jotka ovat saaneet tietoa rikkomisista työn 
yhteydessä ja joita ovat ainakin seuraavat:

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

a) henkilöt, jotka ovat tai olivat 
SEUT-sopimuksen 45 artiklassa 
tarkoitettuja työntekijöitä;

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 palkattomat 
harjoittelijat;

d) henkilöt, jotka työskentelevät d) henkilöt, jotka työskentelevät 
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toimeksisaajien, alihankkijoiden ja 
tavarantoimittajien valvonnassa ja niiden 
johdolla.

toimeksisaajien, alihankkijoiden ja 
tavarantoimittajien valvonnassa ja niiden 
johdolla;

d a) virkamiehet;

d b) Euroopan unionin 
henkilöstösäännöissä määritellyt 
Euroopan unionin henkilöstön jäsenet.

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.

2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
ilmoittamista ja/tai julkistamista 
helpottaviin välikäsiin, myös toimittajiin.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla 3 artikla

Määritelmät Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1) ’rikkomisella’ tosiasiallista tai 
mahdollista laitonta toimintaa tai lain 
väärinkäyttöä, joka liittyy 1 artiklassa ja 
liitteessä tarkoitettuun soveltamisalaan 
kuuluviin unionin säädöksiin ja aloihin;

1) ’rikkomisella’ tosiasiallista tai 
mahdollista laitonta toimintaa tai lain 
väärinkäyttöä tai muunlaista 
väärinkäyttöä, joka vahingoittaa yleistä 
etua millä tahansa unioin toimivaltaan 
kuuluvalla alalla tai vaarantaa sen;

2) ’laittomalla toiminnalla’ unionin 
oikeuden vastaisia tekoja tai 
laiminlyöntejä;

2) ’laittomalla toiminnalla’ unionin 
oikeuden vastaisia tekoja tai 
laiminlyöntejä;

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;
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4) ’rikkomista koskevalla tiedolla’ 
näyttöä tosiasiallisista rikkomisista sekä 
perusteltua epäilyä mahdollisista 
rikkomisista, jotka eivät ole vielä 
toteutuneet;

4) ’rikkomista koskevalla tiedolla’ 
luottamuksellista tai muunlaista näyttöä 
tosiasiallisista rikkomisista sekä perusteltua 
epäilyä mahdollisista rikkomisista, jotka 
eivät ole vielä toteutuneet;

5) ’ilmoittamisella’ sellaista 
rikkomista koskevan tiedon toimittamista, 
joka on tapahtunut tai todennäköisesti 
tapahtuu organisaatiossa, jossa ilmoittava 
henkilö työskentelee tai jossa hän on 
työskennellyt, tai toisessa organisaatiossa, 
johon hän on tai on ollut yhteydessä 
työnsä kautta;

5) ’ilmoittamisella’ sellaista 
rikkomista koskevan tiedon toimittamista, 
joka on tapahtunut tai todennäköisesti 
tapahtuu;

6) ’sisäisellä ilmoittamisella’ 
rikkomista koskevan tiedon toimittamista 
julkisen tai yksityisen oikeushenkilön 
sisällä;

6) ’sisäisellä ilmoittamisella’ 
rikkomista koskevan tiedon toimittamista 
julkisen tai yksityisen oikeushenkilön 
sisällä;

7) ’ulkoisella ilmoittamisella’ 
rikkomista koskevan tiedon toimittamista 
toimivaltaisille viranomaisille;

7) ’ulkoisella ilmoittamisella’ 
rikkomista koskevan tiedon toimittamista 
toimivaltaisille viranomaisille;

8) ’julkistamisella’ työn yhteydessä 
saadun rikkomista koskevan tiedon 
saattamista julkisuuteen;

8) ’julkistamisella’ työn yhteydessä 
saadun rikkomista koskevan tiedon 
saattamista julkisuuteen paljastamalla se 
tiedotusvälineille, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille tai muulle elimelle, joka 
ei kuulu tämän artiklan 14 alakohdan 
soveltamisalaan;

9) ’ilmoittavalla henkilöllä’ 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka 
ilmoittaa tai julkistaa työnsä yhteydessä 
saamiaan rikkomista koskevia tietoja;

9) ’ilmoittavalla henkilöllä’ 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka 
ilmoittaa tai julkistaa työnsä yhteydessä 
saamiaan rikkomista koskevia tietoja;

9 a) ’välikädellä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka helpottaa 
ilmoittamista tai paljastamista;

10) ilmaisulla ’työn yhteydessä’ 
tilannetta, jossa henkilö on nykyisten tai 
aiempien julkisen tai yksityisen sektorin 
työtehtäviensä yhteydessä niiden luonteesta 
riippumatta voinut saada tietoa 
rikkomisista ja jossa hän voi joutua 
kärsimään vastatoimista, jos hän ilmoittaa 
rikkomisista;

10) ilmaisulla ’työn yhteydessä’ 
tilannetta, jossa henkilö on nykyisten tai 
aiempien julkisen tai yksityisen sektorin 
työtehtäviensä yhteydessä niiden luonteesta 
riippumatta voinut saada tietoa 
rikkomisista;

11) ’ilmoituksen kohteena olevalla 
henkilöllä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, 
joka mainitaan ilmoittamisen tai 

11) ’ilmoituksen kohteena olevalla 
henkilöllä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, 
joka mainitaan ilmoittamisen tai 
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julkistamisen yhteydessä henkilönä, joka 
on toteuttanut rikkomisen tai johon se 
liittyy;

julkistamisen yhteydessä henkilönä, joka 
on toteuttanut rikkomisen tai johon se 
liittyy tai liittyi;

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, hänen 
työtovereilleen, henkilökohtaisille 
kontakteilleen ja ilmoittamista ja 
paljastamista helpottaville henkilöille
perusteetonta suoraa tai epäsuoraa haittaa;

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;

14) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
mitä tahansa kansallista viranomaista, jolla 
on valtuudet ottaa vastaan ilmoituksia III 
luvun mukaisesti ja joiden tehtävänä on 
hoitaa niille tässä direktiivissä asetetut 
tehtävät ja erityisesti toteuttaa ilmoituksiin 
perustuvat jatkotoimet.

14) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
mitä tahansa viranomaista, jolla on 
valtuudet ottaa vastaan ilmoituksia III 
luvun mukaisesti ja joiden tehtävänä on 
hoitaa niille tässä direktiivissä asetetut
tehtävät ja erityisesti toteuttaa ilmoituksiin 
perustuvat jatkotoimet.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla 4 artikla

Velvollisuus ottaa käyttöön sisäinen 
ilmoituskanava ja menettelyt ilmoittamista 

ja ilmoitusten jatkotoimia varten

Sisäinen ilmoituskanava ja menettelyt 
ilmoittamista ja ilmoitusten jatkotoimia 

varten

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yksityisen ja julkisen sektorin 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että yksityisen ja julkisen sektorin 
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oikeushenkilöt ottavat käyttöön sisäiset 
ilmoituskanavat ja menettelyt ilmoittamista 
ja ilmoitusten jatkotoimia varten, 
tarvittaessa työmarkkinaosapuolten 
kuulemisen jälkeen.

oikeushenkilöt ottavat käyttöön sisäiset 
ilmoituskanavat ja menettelyt ilmoittamista 
ja ilmoitusten jatkotoimia varten, 
tarvittaessa työmarkkinaosapuolten 
kuulemisen jälkeen.

2. Tällaisten kanavien ja menettelyjen 
tarkoituksena on antaa oikeushenkilön 
työntekijöille mahdollisuus tehdä 
ilmoituksia. Niiden avulla voivat tehdä 
ilmoituksia myös muut henkilöt, jotka ovat 
yhteydessä oikeushenkilöön työnsä vuoksi 
2 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla, mutta sisäisten 
ilmoituskanavien käyttö ei ole näille 
henkilöryhmille pakollista.

2. Tällaisten kanavien ja menettelyjen 
tarkoituksena on antaa oikeushenkilön 
työntekijöille mahdollisuus tehdä 
ilmoituksia. Niiden avulla voivat tehdä 
ilmoituksia myös muut henkilöt, jotka ovat 
yhteydessä oikeushenkilöön työnsä vuoksi 
2 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla, mutta sisäisten 
ilmoituskanavien käyttö ei ole näille 
henkilöryhmille pakollista.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
yksityisen sektorin oikeushenkilöitä ovat 
seuraavat:

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
yksityisen sektorin oikeushenkilöitä ovat 
seuraavat:

a) yksityiset oikeushenkilöt, joissa on 
vähintään 50 työntekijää;

a) yksityiset oikeushenkilöt, joissa on 
vähintään 50 työntekijää;

b) yksityiset oikeushenkilöt, joiden 
vuotuinen liikevaihto tai ryhmittymän 
vuotuinen tase on vähintään 10 miljoonaa 
euroa;

b) yksityiset oikeushenkilöt, joiden 
vuotuinen liikevaihto tai ryhmittymän 
vuotuinen tase on vähintään 10 miljoonaa 
euroa;

c) yksityiset oikeushenkilöt koosta 
riippumatta, jos ne toimivat 
rahoituspalvelujen alalla tai ovat alttiina 
rahanpesulle tai terrorismin rahoitukselle, 
sellaisina kuin niistä säädetään liitteessä 
mainituissa unionin säädöksissä.

c) yksityiset oikeushenkilöt koosta 
riippumatta, jos ne toimivat 
rahoituspalvelujen alalla tai ovat alttiina 
rahanpesulle tai terrorismin rahoitukselle, 
sellaisina kuin niistä säädetään liitteessä 
mainituissa unionin säädöksissä.

4. Tehtyään asianmukaisen 
riskiarvion, jossa otetaan huomioon 
oikeushenkilöiden toiminnan luonne ja 
siitä johtuva riskitaso, jäsenvaltiot voivat 
vaatia, että 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettujen yksityisten 
oikeushenkilöiden lisäksi myös muut 6 
päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa62 määritellyt 
pienet yksityiset oikeushenkilöt ottavat 
käyttöön sisäiset ilmoituskanavat ja 
menettelyt.

4. Tehtyään asianmukaisen 
riskiarvion, jossa otetaan huomioon 
oikeushenkilöiden toiminnan luonne ja sen 
merkitys yleisölle ja siitä yleisölle 
aiheutuva riski, jäsenvaltiot voivat vaatia, 
että 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
yksityisten oikeushenkilöiden lisäksi myös 
muut 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa62 määritellyt 
pienet yksityiset oikeushenkilöt ottavat 
käyttöön sisäiset ilmoituskanavat ja 
menettelyt.

5. Jäsenvaltion on ilmoitettava 4 
kohdan nojalla tekemästään päätöksestä 
komissiolle ja liitettävä päätökseen 
perustelut ja riskiarviossa käytetyt 

5. Jäsenvaltion on ilmoitettava 4 
kohdan nojalla tekemästään päätöksestä 
komissiolle ja liitettävä päätökseen 
perustelut ja riskiarviossa käytetyt 
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arviointikriteerit. Komissio ilmoittaa 
kyseisestä päätöksestä muille 
jäsenvaltioille.

arviointikriteerit. Komissio ilmoittaa 
kyseisestä päätöksestä muille 
jäsenvaltioille.

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

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

a) valtionhallinto; a) valtionhallinto;

b) alue- ja maakuntahallinto; b) alue- ja maakuntahallinto;

c) yli 10 000 asukkaan kunnat; c) yli 5 000 asukkaan kunnat;

c a) yksityiset elimet, jotka tarjoavat 
julkista palvelua tai ovat julkishallinnon 
alaisia;

d) muut julkisoikeudelliset 
oikeushenkilöt.

d) muut julkisoikeudelliset 
oikeushenkilöt.

6 a. Myös Euroopan unionin 
toimielinten, virastojen ja elinten on 
otettava käyttöön ilmoituskanavia ja 
menettelyjä ilmoittamista ja ilmoitusten 
jatkotoimia varten kuultuaan ensin 
työmarkkinaosapuolia.

__________________ __________________

62 Komission suositus, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

62 Komission suositus, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, 
s. 36).

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Sisäistä ilmoittamista ja ilmoitusten 
jatkotoimia koskevat menettelyt

Sisäistä ilmoittamista ja ilmoitusten 
jatkotoimia koskevat menettelyt

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen 
ilmoittamista ja ilmoitusten jatkotoimia 
koskevien menettelyjen tulee käsittää 
seuraavat:

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen 
ilmoittamista ja ilmoitusten jatkotoimia 
koskevien menettelyjen tulee käsittää 
seuraavat:

a) ilmoitusten vastaanottamiseen a) ilmoitusten vastaanottamiseen 
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tarkoitetut kanavat, jotka on suunniteltu ja 
toteutettu ja joita käytetään siten, että 
voidaan varmistaa ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyden luottamuksellisuus ja 
estää muiden kuin valtuutettujen 
henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin;

tarkoitetut kanavat, jotka on suunniteltu ja 
toteutettu ja joita käytetään siten, että 
voidaan varmistaa ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyden luottamuksellisuus, 
mahdollistaa nimettömät ilmoitukset myös 
sähköisessä ympäristössä ja estää muiden 
kuin valtuutettujen henkilöiden pääsy 
tietoihin;

b) ilmoitusten jatkotoimista vastaavan 
henkilön tai yksikön nimeäminen;

b) ilmoitusten jatkotoimista vastaavan 
henkilön tai yksikön nimeäminen tiiviissä 
yhteistyössä työntekijöiden ja 
työntekijöiden edustajien kanssa;

c) jatkotoimet, jotka nimetty henkilö 
tai yksikkö toteuttaa huolellisesti 
ilmoituksen perusteella;

c) jatkotoimet, jotka nimetty henkilö 
tai yksikkö toteuttaa huolellisesti 
ilmoituksen perusteella;

d) kohtuullinen aika, enintään kolme
kuukautta ilmoituksesta, jonka kuluessa 
ilmoittavalle henkilölle annetaan palautetta 
ilmoituksen perusteella toteutetuista 
jatkotoimista;

d) kohtuullinen aika, enintään kaksi
kuukautta ilmoituksesta, jonka kuluessa 
ilmoittavalle henkilölle annetaan palautetta 
ilmoituksen perusteella toteutetuista 
jatkotoimista;

e) selkeät ja helposti saatavilla olevat 
tiedot menettelyistä ja siitä, miten ja millä 
edellytyksin on mahdollista tehdä
ulkoinen ilmoitus toimivaltaisille 
viranomaisille 13 artiklan 2 kohdan 
nojalla ja tarvittaessa unionin elimille, 
toimistoille ja virastoille.

e) selkeät ja helposti saatavilla olevat 
tiedot menettelyistä ja siitä, miten tehdään
ulkoinen ilmoitus.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen kanavien kautta on voitava 
tehdä ilmoitus kaikilla seuraavilla tavoilla:

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen kanavien kautta on voitava 
tehdä ilmoitus kaikilla seuraavilla tavoilla:

a) sähköisesti tai paperilla tehty 
kirjallinen ilmoitus ja/tai puhelimitse tehty 
suullinen ilmoitus, joka on voitu nauhoittaa 
tai jättää nauhoittamatta;

a) sähköisesti tai paperilla tehty 
kirjallinen ilmoitus, myös vaihtoehtoinen 
nimetön ilmoitus ja ilmoitus, jossa 
käytetään salausmenetelmiä, ja/tai 
puhelimitse tehty suullinen ilmoitus, joka 
on voitu nauhoittaa tai jättää 
nauhoittamatta;

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

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

Ilmoituskanavien toiminnasta vastaa joko 
sisäisesti tätä varten nimetty henkilö tai 
yksikkö tai ulkoinen kolmas osapuoli 
edellyttäen, että noudatetaan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja takeita ja 

Ilmoituskanavien toiminnasta vastaa joko 
sisäisesti tätä varten nimetty henkilö tai 
yksikkö tai ulkoinen kolmas osapuoli 
edellyttäen, että noudatetaan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja takeita ja 
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vaatimuksia. vaatimuksia.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu henkilö tai yksikkö voi olla 
sama, jolla on valtuudet ottaa vastaan 
ilmoituksia. Lisäksi voidaan nimetä muita 
henkilöitä ”luottohenkilöiksi”, joilta 
ilmoittavat henkilöt ja ilmoittamista 
harkitsevat voivat saada luottamuksellista 
neuvontaa.

3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu henkilö tai yksikkö voi olla 
sama, jolla on valtuudet ottaa vastaan 
ilmoituksia. Lisäksi voidaan nimetä muita 
henkilöitä ”luottohenkilöiksi”, joilta 
ilmoittavat henkilöt ja ilmoittamista 
harkitsevat voivat saada luottamuksellista 
neuvontaa.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla

Velvollisuus ottaa käyttöön ulkoinen 
ilmoituskanava ja toteuttaa ilmoitusten 

perusteella jatkotoimia

Velvollisuus ottaa käyttöön ulkoinen 
ilmoituskanava ja toteuttaa ilmoitusten 

perusteella jatkotoimia

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on valtuudet ottaa 
vastaan ja käsitellä ilmoituksia.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on valtuudet ottaa 
vastaan ja käsitellä ilmoituksia ja joiden on 
oltava riippumattomia ja joilla on oltava 
riittävästi valtaa ja riittävät taloudelliset ja 
henkilöstöresurssit toimiakseen 
tehokkaasti.

1 a. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että henkilöillä, jotka 
tarvitsevat suojelua väärinkäytösten 
paljastajina, on oikeus hakea muutosta 
tuomioistuimissa ja että viranomaisella, 
joka vastaa tällaisen statuksen tai 
suojelun myöntämisestä, ei missään 
olosuhteissa saa olla todellista tai 
mahdollista eturistiriitaa sen suhteen, 
myöntääkö se kyseisen statuksen tai 
suojelun vai ei.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset

a) ottavat ilmoittavan henkilön 
toimittamien tietojen vastaanottamista ja 
käsittelyä varten käyttöön riippumattomat 
ja erilliset ulkoiset ilmoituskanavat, jotka 

a) ottavat ilmoittavan henkilön tai 
välikäsien toimittamien tietojen 
vastaanottamista ja käsittelyä varten 
käyttöön riippumattomat ja erilliset, selkeät 
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ovat turvallisia ja joilla varmistetaan 
luottamuksellisuus;

ja avoimet ulkoiset ilmoituskanavat, jotka 
ovat turvallisia, joilla varmistetaan 
luottamuksellisuus ja jotka mahdollistavat 
nimettömät ilmoitukset;

a a) ovat riippumattomia ja niillä on 
käytettävissään pätevä ja koulutettu 
henkilöstö sekä riittävä rahoitus;

a b) takaavat ilmoittaville henkilölle ja 
välikäsille neuvontaa ja oikeudellista 
tukea;

b) antavat ilmoittavalle henkilölle 
palautetta ilmoituksen perusteella 
toteutetuista jatkotoimista kohtuullisen ajan 
kuluessa, joka saa olla enintään kolme 
kuukautta tai asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa kuusi kuukautta;

b) antavat ilmoittavalle henkilölle 
palautetta ilmoituksen perusteella 
toteutetuista jatkotoimista kohtuullisen ajan 
kuluessa, joka saa olla enintään kolme 
kuukautta tai asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa kuusi kuukautta;

c) välittävät ilmoituksen sisältämät 
tiedot tarvittaessa toimivaltaisille unionin 
elimille, toimistoille ja virastoille 
lisätutkimuksia varten, jos kansallisessa tai 
unionin lainsäädännössä niin säädetään.

c) välittävät ilmoituksen sisältämät 
tiedot tarvittaessa toimivaltaisille unionin 
elimille, toimistoille ja virastoille 
lisätutkimuksia varten, jos kansallisessa tai 
unionin lainsäädännössä niin säädetään, 
varmistaen edelleen luottamuksellisuuden 
ja/tai ilmoittavan henkilön 
nimettömyyden.

c a) lisäävät yleisön tietoisuutta 
rikkomusten ilmoittamisen 
varmistamiseksi;

c b) keräävät ja julkaisevat tietoja 
väärinkäytösten paljastajien koskevien 
lakien ja kehysten toiminnasta;

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 
ilmoitusten perusteella tarvittavat 
jatkotoimet ja tutkivat ilmoitusten sisällön 
asianmukaisella tavalla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava ilmoittavalle 
henkilölle tutkimusten lopullinen tulos.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 
ilmoitusten perusteella tarvittavat 
jatkotoimet ja tutkivat ilmoitusten sisällön 
asianmukaisella tavalla. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava ilmoittavalle 
henkilölle tutkimusten lopullinen tulos.

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava,
että toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oikeus vastaanottaa, tutkia ja käsitellä 
valituksia rikkomuksista ilmoittavien 
henkilöiden epäoikeudenmukaisesta 
kohtelusta ja epätarkoituksenmukaisesta 
tutkinnasta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
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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.

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.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 7 artikla

Ulkoisia ilmoituskanavia koskevat 
vaatimukset

Ulkoisia ilmoituskanavia koskevat 
vaatimukset

1. Erityisiä ulkoisia ilmoituskanavia 
on pidettävä riippumattomina ja erillisinä, 
jos ne täyttävät kaikki seuraavat kriteerit:

1. Erityisiä ulkoisia ilmoituskanavia 
on pidettävä riippumattomina, erillisinä, 
selkeinä ja avoimina, jos ne täyttävät 
kaikki seuraavat kriteerit:

a) ne on erotettu toimivaltaisen 
viranomaisen yleisistä viestintäkanavista, 
myös niistä, joiden avulla toimivaltainen 
viranomainen viestii sisäisesti ja 
kolmansien osapuolten kanssa 
tavanomaisessa toiminnassaan;

a) ne on erotettu toimivaltaisen 
viranomaisen yleisistä viestintäkanavista, 
myös niistä, joiden avulla toimivaltainen 
viranomainen viestii sisäisesti ja 
kolmansien osapuolten kanssa 
tavanomaisessa toiminnassaan;

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 ja eheys sekä 
ilmoittavan henkilön tai välikäsien 
henkilöllisyyden luottamuksellisuus ja/tai 
nimettömänä pysyminen;

b a) ne estävät muiden kuin 
valtuutettujen henkilöiden pääsyn 
tietoihin;

c) ne mahdollistavat tiedon 
tallentamisen pysyvällä välineellä 
jatkotutkimuksia varten 11 artiklan 
mukaisesti.

c) ne mahdollistavat tiedon 
tallentamisen pysyvällä välineellä 
jatkotutkimuksia varten 11 artiklan 
mukaisesti.

c a) ne ovat esteettömiä myös 
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vammaisille henkilöille.

2. Erityisten ilmoituskanavien on 
mahdollistettava ilmoittaminen vähintään 
kaikilla seuraavilla tavoilla:

2. Erityisten ilmoituskanavien on 
mahdollistettava ilmoittaminen vähintään 
kaikilla seuraavilla tavoilla:

a) sähköisesti tai paperilla tehty 
kirjallinen ilmoitus;

a) sähköisesti tai paperilla tehty 
kirjallinen ilmoitus, myös vaihtoehtoiset 
nimettömät ilmoitukset ja ilmoitukset, 
joissa käytetään salausmenetelmiä;

b) puhelimitse tehty suullinen 
ilmoitus, joka on voitu nauhoittaa tai jättää 
nauhoittamatta;

b) puhelimitse tehty suullinen 
ilmoitus, joka on voitu nauhoittaa tai jättää 
nauhoittamatta;

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

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että ilmoitus, joka on 
saatu muiden kuin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen erityisten ilmoituskanavien 
kautta, toimitetaan viipymättä 
alkuperäisessä muodossaan ilmoitusten 
käsittelystä vastaaville toimivaltaisen 
viranomaisen henkilöstön jäsenille 
käyttäen erityisiä viestintäkanavia.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että ilmoitus, joka on 
saatu muiden kuin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen erityisten ilmoituskanavien 
kautta, toimitetaan viipymättä 
alkuperäisessä muodossaan ilmoitusten 
käsittelystä vastaaville toimivaltaisen 
viranomaisen henkilöstön jäsenille 
käyttäen erityisiä viestintäkanavia.

4. Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön menettelyt sen varmistamiseksi, 
että jos ilmoitus on alun perin osoitettu 
henkilölle, jota ei ole nimetty 
toimivaltaiseksi käsittelemään ilmoituksia, 
kyseistä henkilöä kielletään paljastamasta 
tietoja, jotka saattaisivat paljastaa joko 
ilmoittavan henkilön tai ilmoituksen 
kohteena olevan henkilön henkilöllisyyden.

4. Jäsenvaltioiden on otettava 
käyttöön menettelyt sen varmistamiseksi, 
että jos ilmoitus on alun perin osoitettu 
henkilölle, jota ei ole nimetty 
toimivaltaiseksi käsittelemään ilmoituksia,
kyseistä henkilöä kielletään paljastamasta 
tietoja, jotka saattaisivat paljastaa joko 
ilmoittavan henkilön tai ilmoituksen 
kohteena olevan henkilön henkilöllisyyden.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla 8 artikla

Ilmoitusten käsittelystä vastaavat 
henkilöstön jäsenet

Ilmoitusten käsittelystä vastaavat 
henkilöstön jäsenet
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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. Ilmoitusten 
käsittelystä vastaaville henkilöstön 
jäsenille on annettava erityistä ja 
säännöllistä koulutusta ilmoitusten 
käsittelyyn.

2. Ilmoitusten käsittelystä vastaavat 
henkilöstön jäsenet hoitavat seuraavia 
tehtäviä:

2. Ilmoitusten käsittelystä vastaavat 
henkilöstön jäsenet hoitavat seuraavia 
tehtäviä:

a) he antavat kaikille asianomaisille 
henkilöille tietoja ilmoitusten tekemisessä
noudatettavista menettelyistä;

a) he antavat kaikille asianomaisille 
henkilöille tietoja ilmoitusten tekemisessä 
noudatettavista menettelyistä ja suojelusta, 
johon heillä on oikeus;

b) he vastaanottavat ilmoituksia ja 
toteuttavat niihin liittyviä jatkotoimia;

b) he vastaanottavat ilmoituksia ja 
toteuttavat niihin liittyviä jatkotoimia;

c) he huolehtivat yhteydenpidosta 
ilmoittavaan henkilöön tiedottaakseen 
hänelle tutkinnan etenemisestä ja sen 
tuloksesta.

c) he huolehtivat yhteydenpidosta 
ilmoittavaan henkilöön tai välikäteen 
tiedottaakseen heille tutkinnan 
etenemisestä ja sen tuloksesta.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla 9 artikla

Ulkoista ilmoittamista koskevat menettelyt Ulkoista ilmoittamista koskevat menettelyt

1. Ulkoista ilmoittamista koskevissa 
menettelyissä on määritettävä seuraavat:

1. Ulkoista ilmoittamista koskevissa 
menettelyissä on määritettävä seuraavat:

a) se, millä tavoin toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia ilmoittavaa 
henkilöä selventämään ilmoittamiaan 
tietoja tai antamaan saatavillaan olevia 
lisätietoja;

a) se, millä tavoin toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia ilmoittavaa 
henkilöä tai välikättä selventämään
ilmoittamiaan tietoja tai antamaan 
saatavillaan olevia lisätietoja;

a a) se, millä tavoin ilmoittava henkilö 
voi pyytää selventämään ilmoitettuja 
tietoja tai toimittamaan lisätietoja;

b) kohtuullinen aika, joka saa olla 
enintään kolme kuukautta tai 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 

b) kohtuullinen aika, joka saa olla 
enintään kaksi kuukautta tai 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
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kuusi kuukautta, jonka kuluessa 
ilmoittavalle henkilölle annetaan 
ilmoituksen perusteella palautetta, sekä 
tämän palautteen tyyppi ja sisältö;

neljä kuukautta, jonka kuluessa 
ilmoittavalle henkilölle annetaan 
ajantasaista tietoa palautteen 
senhetkisestä ja tulevasta tilasta sekä 
kuvaus tämän palautteen muodosta ja 
sisällöstä;

c) ilmoituksiin sovellettavat 
luottamuksellisuutta koskevat järjestelyt, 
mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus 
olosuhteista, joissa ilmoittavan henkilön 
luottamukselliset tiedot voidaan julkistaa.

c) ilmoituksiin sovellettavat 
luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet, 
mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus 
olosuhteista, joissa ilmoittavan henkilön 
luottamukselliset tiedot voidaan julkistaa. 
Kun on ilmoitettava henkilötietoja, 
ilmoittaville henkilöille ja välikäsille olisi 
tiedotettava asiasta ennakkoon riittävän 
ajoissa ja heille olisi mahdollisesti 
tarjottava lisäsuojelua.

2. Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetussa yksityiskohtaisessa 
kuvauksessa on mainittava myös 
poikkeustapaukset, joissa tietojen 
luottamuksellisuutta ei välttämättä voida 
taata; tällaisia ovat muun muassa tilanteet, 
joissa tietojen julkistaminen on tarpeellinen 
ja oikeasuhteinen velvollisuus, joka on 
asetettu unionin lainsäädännössä tai 
kansallisessa lainsäädännössä silloin, kun 
on kyse tutkimuksista tai niitä seuraavista 
oikeudenkäynneistä tai kun on tarpeen 
suojata muiden vapauksia, myös 
ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
oikeutta puolustukseen, ja johon 
sovelletaan kussakin tapauksessa kyseiseen 
lainsäädäntöön sisältyviä asianmukaisia 
takeita.

2. Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetussa yksityiskohtaisessa 
kuvauksessa on mainittava myös 
poikkeustapaukset, joissa tietojen 
luottamuksellisuutta ei välttämättä voida 
taata; tällaisia ovat muun muassa tilanteet, 
joissa tietojen julkistaminen on tarpeellinen 
ja oikeasuhteinen velvollisuus, joka on 
asetettu unionin lainsäädännössä tai 
kansallisessa lainsäädännössä silloin, kun 
on kyse tutkimuksista tai niitä seuraavista 
oikeudenkäynneistä tai kun on tarpeen 
suojata muiden vapauksia, myös 
ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
oikeutta puolustukseen, ja johon 
sovelletaan kussakin tapauksessa kyseiseen 
lainsäädäntöön sisältyviä asianmukaisia 
takeita.

3. Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu yksityiskohtainen kuvaus on 
laadittava selkeällä ja helposti 
ymmärrettävällä kielellä, ja sen on oltava 
ilmoittaville henkilöille helposti saatavilla.

3. Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettu yksityiskohtainen kuvaus on 
laadittava selkeällä ja helposti 
ymmärrettävällä kielellä, ja sen on oltava 
ilmoittaville henkilöille tai välikäsille 
helposti saatavilla.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

a) nykyinen kehys, jonka puitteissa
ilmoittavat henkilöt tai välikädet voivat 
saada tämän direktiivin mukaista suojelua;

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) puhelinnumerot ja ilmoitus siitä, 
tallennetaanko puhelinkeskustelut 
numeroon soitettaessa;

i) puhelinnumerot ja ilmoitus siitä, 
tallennetaanko puhelinkeskustelut, ja 
anonymiteettiasetukset numeroon 
soitettaessa;

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viipymättä ilmoitettava kirjallisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoittavan 
henkilön antamaan postiosoitteeseen tai 
sähköiseen osoitteeseen, ellei ilmoittava 
henkilö ole nimenomaisesti pyytänyt toisin 
tai ellei toimivaltainen viranomainen 
perustellusti usko, että kirjallista ilmoitusta 
koskevan vastaanottoilmoituksen 
antaminen vaarantaisi ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyden suojan.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viipymättä ilmoitettava kirjallisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoittavan 
henkilön tai välikäsien antamaan 
postiosoitteeseen tai sähköiseen 
osoitteeseen, elleivät he ole 
nimenomaisesti pyytäneet toisin tai ellei 
toimivaltainen viranomainen perustellusti 
usko, että kirjallista ilmoitusta koskevan 
vastaanottoilmoituksen antaminen 
vaarantaisi ilmoittavan henkilön tai 
välikäsien henkilöllisyyden suojan.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jos ilmoittamiseen käytetään nauhoittavaa 
puhelinlinjaa, toimivaltaisella 
viranomaisella on ilmoittavan henkilön 
suostumuksella oikeus dokumentoida 
suullinen ilmoitus seuraavissa muodoissa:

Jos ilmoittamiseen käytetään nauhoittavaa 
puhelinlinjaa, toimivaltaisella 
viranomaisella on ilmoittavan henkilön tai 
välikäden suostumuksella oikeus 
dokumentoida suullinen ilmoitus 
seuraavissa muodoissa:

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
ilmoittavalle henkilölle mahdollisuus 
tarkistaa, korjata ja hyväksyä 
allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta 
laadittu selostus.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
ilmoittavalle henkilölle tai välikädelle 
mahdollisuus tarkistaa, korjata ja hyväksyä 
allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta 
laadittu selostus.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos ilmoittamiseen käytetään 
puhelinlinjaa, joka ei nauhoita keskustelua, 
toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
dokumentoida suullinen ilmoitus käyttäen 
ilmoitusten käsittelystä vastaavien 
henkilöstön jäsentensä keskustelusta 
laatimaa tarkkaa pöytäkirjaa. 
Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
ilmoittavalle henkilölle mahdollisuus 
tarkistaa, korjata ja hyväksyä 
allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta 
laadittu pöytäkirja.

4. Jos ilmoittamiseen käytetään 
puhelinlinjaa, joka ei nauhoita keskustelua, 
toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
dokumentoida suullinen ilmoitus käyttäen 
ilmoitusten käsittelystä vastaavien
henkilöstön jäsentensä keskustelusta 
laatimaa tarkkaa pöytäkirjaa. 
Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
ilmoittavalle henkilölle tai välikädelle 
mahdollisuus tarkistaa, korjata ja hyväksyä 
allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta 
laadittu pöytäkirja.
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Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun henkilö pyytää tapaamista ilmoitusten 
käsittelystä vastaavien toimivaltaisen 
viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa 
tehdäkseen ilmoituksen 7 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisesti, toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
tapaamisesta laaditaan täydellinen ja tarkka 
pöytäkirja, joka on pysyvällä välineellä 
uudelleen luettavassa muodossa 
Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
laatia tapaamisesta pöytäkirja jollakin 
seuraavista tavoista:

Kun henkilö pyytää tapaamista ilmoitusten 
käsittelystä vastaavien toimivaltaisen 
viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa 
tehdäkseen ilmoituksen 7 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan mukaisesti, toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava ilmoittavan 
henkilön tai välikäden suostumuksella, 
että tapaamisesta laaditaan täydellinen ja 
tarkka pöytäkirja, joka on pysyvällä 
välineellä uudelleen luettavassa muodossa.
Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
laatia tapaamisesta pöytäkirja jollakin 
seuraavista tavoista:

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
ilmoittavalle henkilölle mahdollisuus 
tarkistaa, korjata ja hyväksyä 
allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta 
laadittu pöytäkirja.

Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
ilmoittavalle henkilölle tai välikäsille 
mahdollisuus tarkistaa, korjata ja hyväksyä 
allekirjoituksellaan puhelinkeskustelusta 
laadittu pöytäkirja.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla 13 artikla

Edellytykset ilmoittavien henkilöiden 
suojaamiseksi

Kehys ilmoittavien henkilöiden ja 
välikäsien suojaamiseksi

1. Ilmoittava henkilö voi saada tämän 
direktiivin mukaista suojelua, jos hänellä 

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

hänellä on perusteltu syy uskoa, että 
ilmoitettu tai julkistettu tieto piti paikkansa 
ilmoittamis- tai julkistamishetkellä ja että 
kyseinen tieto kuuluu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

2. Ulkoisen ilmoituksen tekevä 
henkilö voi saada tämän direktiivin 
mukaista suojelua, jos jokin seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

a) hän on tehnyt ensin sisäisen 
ilmoituksen, mutta sen perusteella ei ole 
toteutettu asianmukaisia toimia 5 
artiklassa tarkoitetun kohtuullisen ajan 
kuluessa;

b) ilmoittavalla henkilöllä ei ollut 
käytössään sisäisiä ilmoituskanavia tai 
hänen ei voida kohtuudella olettaa 
tienneen tällaisista kanavista;

c) sisäisten ilmoituskanavien käyttö 
ei ollut ilmoittavalle henkilölle pakollista 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

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

e) hänellä oli perusteltu syy uskoa, 
että sisäisen ilmoituskanavan käyttö voisi 
vaarantaa toimivaltaisten viranomaisten 
tutkintatoimien tuloksellisuuden;

f) hänellä oli unionin lainsäädännön 
nojalla oikeus tehdä ilmoitus 
toimivaltaiselle viranomaiselle suoraan 
ulkoisten ilmoituskanavien kautta.

3. Henkilöllä, joka ilmoittaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvista 
rikkomisista asianomaisille unionin 
elimille, toimistoille tai virastoille, on 
oikeus saada tämän direktiivin mukaista 
suojelua samoin edellytyksin kuin 
henkilöllä, joka on tehnyt ulkoisen 
ilmoituksen 2 kohdassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti.

4. Henkilöllä, joka julkistaa tietoja 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvista rikkomisista, on oikeus saada 
tämän direktiivin mukaista suojelua 
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silloin kun

a) hän on tehnyt ensin sisäisen ja/tai 
ulkoisen ilmoituksen II ja III luvun ja 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
mutta sen perusteella ei ole toteutettu 
asianmukaisia toimia 6 artiklan 2 kohdan 
b alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun kohtuullisen ajan 
kuluessa; tai

b) hänen ei voitu kohtuudella odottaa 
käyttävän sisäisiä ja/tai ulkoisia 
ilmoituskanavia yleiseen etuun 
kohdistuvan välittömän tai ilmeisen 
vaaran tai asiaan liittyvien erityisten 
olosuhteiden tai peruuttamattoman 
vahingon riskin vuoksi.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla 14 artikla

Ilmoittaviin henkilöihin kohdistuvien 
vastatoimien kielto

Ilmoittaviin henkilöihin ja välikäsiin 
kohdistuvien vastatoimien kielto

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta voidaan estää 
kaikenlaiset suorat tai epäsuorat 
vastatoimet, jotka kohdistuvat 13 
artiklassa säädetyt edellytykset täyttäviin 
ilmoittaviin henkilöihin ja joita voivat olla 
erityisesti seuraavat:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta voidaan estää 
kaikenlaiset uhkauksena esitetyt, yritetyt 
tai toteutetut toimet, jotka voisivat 
heikentää tässä direktiivissä turvattujen 
oikeuksien toteutumista. Näihin kuuluvat 
muun muassa vastatoimet, kuten

-a) ahdistelu, fyysinen tai sanallinen 
väkivalta, pakottaminen, pelottelu tai 
hyljeksintä mukaan luettuina;

a) erottaminen virasta määräajaksi, 
pakkolomautus, irtisanominen tai muut 
vastaavat toimenpiteet;

a) erottaminen virasta määräajaksi, 
pakkolomautus, irtisanominen tai muut 
vastaavat toimenpiteet;

b) siirtäminen alempiin tehtäviin tai 
ylennyksen lykkääminen;

b) siirtäminen alempiin tehtäviin tai 
ylennyksen lykkääminen;

c) työtehtävien vaihtaminen, c) työtehtävien vaihtaminen, 
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työpaikan siirtäminen, palkanalennus, 
työajan muuttaminen;

työpaikan siirtäminen, palkanalennus, 
työajan muuttaminen;

d) koulutukseen pääsyn estäminen; d) koulutukseen pääsyn estäminen;

e) kielteinen työsuorituksen arviointi 
tai työtodistus;

e) kielteinen työsuorituksen arviointi 
tai työtodistus;

f) minkä tahansa kurinpitotoimen, 
varoituksen tai muun seuraamuksen, kuten 
taloudellisen seuraamuksen, määrääminen 
tai toteuttaminen;

f) minkä tahansa kurinpitotoimen, 
varoituksen tai muun seuraamuksen, kuten 
taloudellisen seuraamuksen, määrääminen 
tai toteuttaminen;

g) pakottaminen, pelottelu, ahdistelu 
tai hyljeksintä työpaikalla;

h) syrjintä tai epäedullinen tai 
epäoikeudenmukainen kohtelu;

h) syrjintä tai epäedullinen tai 
epäoikeudenmukainen kohtelu;

i) kieltäytyminen tilapäisen 
työsuhteen vakinaistamisesta;

i) kieltäytyminen työharjoittelun tai 
tilapäisen työsuhteen vakinaistamisesta;

j) kieltäytyminen tilapäisen 
työsuhteen uudistamisesta tai sen 
ennenaikainen päättäminen;

j) kieltäytyminen tilapäisen 
työsuhteen tai vapaaehtoistyösuhteen 
uudistamisesta tai sen ennenaikainen 
päättäminen;

k) vahingon aiheuttaminen 
esimerkiksi henkilön maineelle, tai 
taloudellisen vahingon, kuten 
liiketoimintamahdollisuuksien ja tulojen 
menettämisen, aiheuttaminen;

k) vahingon aiheuttaminen
esimerkiksi henkilön maineelle, tai 
taloudellisen vahingon, kuten 
liiketoimintamahdollisuuksien ja tulojen 
menettämisen, aiheuttaminen;

l) mustalle listalle asettaminen 
sektorin tai toimialan kattavan 
epävirallisen tai virallisen sopimuksen 
perusteella niin, että henkilö ei 
myöhemmin enää saa työtä kyseiseltä 
sektorilta tai toimialalta;

l) mustalle listalle asettaminen 
sektorin tai toimialan kattavan 
epävirallisen tai virallisen sopimuksen 
perusteella niin, että henkilö ei 
myöhemmin enää saa työtä kyseiseltä 
sektorilta tai toimialalta;

m) tavaroiden tai palveluiden 
toimittamista koskevien sopimusten 
ennenaikainen irtisanominen tai 
peruuttaminen;

m) tavaroiden tai palveluiden 
toimittamista koskevien sopimusten 
ennenaikainen irtisanominen tai 
peruuttaminen;

n) käyttöluvan tai muun luvan 
peruuttaminen

n) käyttöluvan tai muun luvan 
peruuttaminen.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla
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Komission teksti Tarkistus

15 artikla 15 artikla

Toimenpiteet ilmoittavien henkilöiden 
suojaamiseksi vastatoimilta

Toimenpiteet ilmoittavien henkilöiden ja 
välikäsien suojaamiseksi vastatoimilta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 13 artiklassa 
vahvistetut edellytykset täyttäviä
ilmoittavia henkilöitä suojellaan 
vastatoimilta. Tällaisten toimenpiteiden 
tulee sisältää erityisesti 2–8 kohdassa 
esitetyt toimenpiteet.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 13 artiklassa 
vahvistetun kehyksen mukaisesti
ilmoittavia henkilöitä ja välikäsiä
suojellaan vastatoimilta. Tällaisten 
toimenpiteiden tulee sisältää erityisesti 2–8 
kohdassa esitetyt toimenpiteet.

2. Yleisön saatavilla on oltava 
helposti ja maksutta kattavaa tietoa ja 
neuvontaa tarjolla olevista 
oikeussuojakeinoista ja menettelyistä, joilla 
heitä suojataan vastatoimilta.

2. Yleisön saatavilla on oltava 
helposti ja maksutta kattavaa tietoa ja 
neuvontaa tarjolla olevista 
oikeussuojakeinoista ja menettelyistä, joilla 
heitä suojataan vastatoimilta.

3. Ilmoittavien henkilöiden saatavilla 
on oltava toimivaltaisten viranomaisten 
tarjoamaa tehokasta apua, jota nämä 
antavat ilmoittavien henkilöiden 
vastatoimilta suojaamiseen osallistuvan 
viranomaisen suorittaman käsittelyn 
yhteydessä, muun muassa todistamalla, että 
ilmoittavalla henkilöllä on oikeus saada 
tämän direktiivin mukaista suojelua, jos 
tämä on kansallisen lainsäädännön mukaan 
mahdollista.

3. Ilmoittavien henkilöiden ja 
välikäsien saatavilla on oltava 
toimivaltaisten viranomaisten tarjoamaa 
tehokasta apua, jota nämä antavat 
ilmoittavien henkilöiden vastatoimilta 
suojaamiseen osallistuvan viranomaisen 
suorittaman käsittelyn yhteydessä, muun 
muassa todistamalla, että ilmoittavalla 
henkilöllä on oikeus saada tämän 
direktiivin mukaista suojelua, jos tämä on 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
mahdollista.

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 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.

5. Oikeudenkäyntimenettelyssä, joka 
koskee ilmoittavan henkilön kärsimää 
haittaa ja jossa tämä on esittänyt 
perustellun syyn uskoa, että haitta johtui 
ilmoituksen tai tietojen ilmaisemisen 

5. Oikeudenkäyntimenettelyssä, joka 
koskee ilmoittavan henkilön tai välikäden 
kärsimää haittaa, on vastatoimen 
toteuttajan velvollisuus todistaa, että haitta 
ei johtunut ilmoituksesta tai 
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vuoksi toteutetusta vastatoimesta, on 
vastatoimen toteuttajan velvollisuus 
todistaa, että haitta ei johtunut 
ilmoituksesta vaan perustui yksinomaan 
asianmukaisesti perusteltuun syyhyn.

julkistamisesta vaan perustui yksinomaan 
asianmukaisesti perusteltuun syyhyn.

6. Ilmoittavien henkilöiden saatavilla 
on oltava tarvittaessa korjaavia 
toimenpiteitä vastatoimia vastaan, mukaan 
lukien välitoimet oikeudellisen menettelyn 
tulosta odotettaessa, kansallisen kehyksen 
mukaisesti.

6. Ilmoittavien henkilöiden ja 
välikäsien saatavilla on oltava tarvittaessa 
korjaavia toimenpiteitä vastatoimia 
vastaan, mukaan lukien välitoimet 
oikeudellisen menettelyn tulosta 
odotettaessa, kansallisen kehyksen 
mukaisesti.

7. Sen lisäksi, että ilmoittaviin 
henkilöihin ei sovelleta direktiivissä (EU) 
2016/943 säädettyjä toimenpiteitä, 
menettelyjä ja oikeussuojakeinoja, heillä 
on oltava oikeudenkäynnissä, myös silloin 
kun se koskee kunnianloukkausta, 
tekijänoikeuden tai 
salassapitovelvollisuuden rikkomista tai 
yksityis- tai julkisoikeudellista tai 
työehtosopimusoikeuteen liittyvää 
korvausvaatimusta, oikeus vaatia tällaisten 
vaatimusten hylkäämistä vetoamalla siihen, 
että he ovat tehneet ilmoituksen tai 
ilmaisseet tietoja tämän direktiivin 
mukaisesti.

7. Sen lisäksi, että ilmoittaviin 
henkilöihin ei sovelleta direktiivissä (EU) 
2016/943 säädettyjä toimenpiteitä, 
menettelyjä ja oikeussuojakeinoja, heillä 
on oltava oikeudenkäynnissä, myös silloin 
kun se koskee kunnianloukkausta, 
tekijänoikeuden tai 
salassapitovelvollisuuden rikkomista tai 
yksityis- tai julkisoikeudellista tai 
työehtosopimusoikeuteen liittyvää 
korvausvaatimusta, oikeus vaatia tällaisten 
vaatimusten hylkäämistä vetoamalla siihen, 
että he ovat tehneet ilmoituksen tai 
ilmaisseet tietoja tämän direktiivin 
mukaisesti.

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 ja taloudellisista 
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).
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Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ilmoituksen kohteena olevan 
henkilön henkilöllisyys ei ole julkisesti 
tiedossa, toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että hänen 
henkilöllisyytensä suojataan niin kauan 
kuin tutkinta on kesken.

2. Jos ilmoituksen kohteena olevan 
henkilön henkilöllisyys ei ole julkisesti 
tiedossa, toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että hänen 
henkilöllisyytensä suojataan niin kauan 
kuin tutkinta on kesken, mutta ei missään 
tapauksessa enää rikosoikeudenkäynnin 
alettua.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla 17 artikla

Seuraamukset Seuraamukset

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaista, 
oikeasuhteisista ja varoittavista 
seuraamuksista, joita sovelletaan 
luonnollisiin ja oikeushenkilöihin, jotka

a) estävät tai yrittävät estää 
ilmoittamisen;

a) estävät tai yrittävät estää 
ilmoittamisen;

b) toteuttavat vastatoimia ilmoittavia 
henkilöitä vastaan;

b) toteuttavat vastatoimia ilmoittavia 
henkilöitä tai välikäsiä vastaan;

c) aloittavat ilmoittavia henkilöitä 
vastaan menettelyjä 
haitantekotarkoituksessa;

c) aloittavat ilmoittavia henkilöitä tai 
välikäsiä vastaan menettelyjä 
haitantekotarkoituksessa;

d) rikkovat velvollisuutta pitää 
ilmoittavan henkilön henkilöllisyys 
luottamuksellisena.

d) rikkovat velvollisuutta pitää 
ilmoittavan henkilön tai välikäden 
henkilöllisyys luottamuksellisena.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaista, oikeasuhteisista ja 
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varoittavista seuraamuksista, joita 
sovelletaan ilkivaltaisia tai perättömiä 
ilmoituksia tekeviin henkilöihin, mukaan 
lukien toimenpiteet korvauksen 
suorittamiseksi henkilöille, joille on 
aiheutunut vahinkoa ilkivaltaisten tai 
perättömien ilmoitusten tai ilmaisujen 
vuoksi.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ilmoittaviin henkilöihin 
kohdistuneiden vastatoimien varmistettu 
lukumäärä.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kertomukset on julkistettava, ja 
niiden on oltava helposti saatavilla.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – A kohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Julkiset hankintamenettelyt, jotka 
koskevat puolustustuotteisiin liittyviä 
tavarahankintasopimuksia sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtyjä hankinta- ja 
palvelusopimuksia ja muita unionin 
lainsäädännön mukaisia sopimuksia ja 
palveluja;

1. Julkiset hankintamenettelyt, jotka 
koskevat puolustustuotteisiin liittyviä 
tavarahankintasopimuksia sekä vesi- ja 
energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla tehtyjä hankinta- ja 
palvelusopimuksia ja muita unionin 
lainsäädännön mukaisia sopimuksia ja 
palveluja, mukaan lukien seuraavat;
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Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – B kohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Muutoksenhakumenettelyt, 
sellaisina kuin niistä säädetään seuraavissa:

2. Muutoksenhakumenettelyt, 
sellaisina kuin niistä säädetään erityisesti
seuraavissa:

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – B kohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Säännöt sääntely- ja valvontakehyksen 
sekä kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
vahvistamisesta seuraavia palveluja varten: 
rahoituspalvelut, kuten pankki-, luotto-, 
vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut, 
ammatillisiin lisäeläkkeisiin ja yksilöllisiin 
lisäeläkejärjestelyihin liittyvät palvelut, 
arvopaperi-, sijoitusrahasto- ja 
maksupalvelut ja sijoitusneuvonta, mukaan 
lukien seuraavan direktiivin liitteessä I 
luetellut palvelut: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta 
harjoittaa luottolaitostoimintaa ja 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s.
338), sellaisina kuin niistä säädetään 
seuraavissa:

Säännöt sääntely- ja valvontakehyksen 
sekä kuluttajan- ja sijoittajansuojan 
vahvistamisesta seuraavia palveluja varten: 
rahoituspalvelut, kuten pankki-, luotto-, 
vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut, 
ammatillisiin lisäeläkkeisiin ja yksilöllisiin 
lisäeläkejärjestelyihin liittyvät palvelut, 
arvopaperi-, sijoitusrahasto- ja 
maksupalvelut ja sijoitusneuvonta, mukaan 
lukien seuraavan direktiivin liitteessä I 
luetellut palvelut: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta 
harjoittaa luottolaitostoimintaa ja 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, 
s. 338), sellaisina kuin niistä säädetään
erityisesti seuraavissa:

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – C kohta – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Unionin markkinoille saatettavia 
tuotteita koskevat yleiset 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään seuraavissa:

1. Unionin markkinoille saatettavia 
tuotteita koskevat yleiset 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään esimerkiksi seuraavissa:

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – C kohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Arkaluonteisten ja vaarallisten 
tuotteiden markkinointi ja käyttö, sellaisina 
kuin niistä säädetään seuraavissa:

2. Arkaluonteisten ja vaarallisten 
tuotteiden markkinointi ja käyttö, sellaisina 
kuin niistä säädetään esimerkiksi
seuraavissa:

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – D kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rautatiealan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (EU) 2016/798, 
annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, 
rautateiden turvallisuudesta 
(uudelleenlaadittu) (EUVL L 138, 
26.5.2016, s. 102).

1. Rautatiealan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(EU) 2016/798, annettu 11 päivänä 
toukokuuta 2016, rautateiden 
turvallisuudesta (uudelleenlaadittu) (EUVL 
L 138, 26.5.2016, s. 102).

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – D kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siviili-ilmailualan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 996/2010, 

2. Siviili-ilmailualan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
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annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-
ilmailun onnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden tutkinnasta ja 
ehkäisemisestä ja direktiivin 94/56/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 12.11.2010, 
s. 35).

N:o 996/2010, annettu 20 päivänä 
lokakuuta 2010, siviili-ilmailun 
onnettomuuksien ja vaaratilanteiden 
tutkinnasta ja ehkäisemisestä ja direktiivin 
94/56/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 
12.11.2010, s. 35).

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – D kohta – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tieliikennealan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään seuraavissa:

3. Tieliikennealan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään esimerkiksi seuraavissa:

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – D kohta – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Meriliikennealan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään seuraavissa:

4. Meriliikennealan 
turvallisuusvaatimukset, sellaisina kuin 
niistä säädetään erityisesti seuraavissa:

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – E kohta – i kohta

Komission teksti Tarkistus

i) Ympäristörikokset, sellaisina kuin 
niistä säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2008/99/EY, 
annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin (EUVL L 328, 6.12.2008, s. 28), ja 
direktiivin 2008/99/EY liitteissä mainittuun 
lainsäädäntöön kohdistuva laiton toiminta;

i) Ympäristörikokset, sellaisina kuin 
niistä säädetään esimerkiksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2008/99/EY, annettu 19 päivänä 
marraskuuta 2008, ympäristönsuojelusta 
rikosoikeudellisin keinoin (EUVL L 328, 
6.12.2008, s. 28), ja direktiivin 
2008/99/EY liitteissä mainittuun 
lainsäädäntöön kohdistuva laiton toiminta;
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Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – F kohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ydinturvallisuutta koskevat säännöt, 
sellaisina kuin niistä säädetään seuraavissa:

Ydinturvallisuutta koskevat säännöt, 
sellaisina kuin niistä säädetään esimerkiksi
seuraavissa:

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – G kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin elintarvike- ja 
rehulainsäädäntöön sovellettavat yleiset 
periaatteet ja vaatimukset määritellään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 178/2002, annettu 28 
päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

1. Unionin elintarvike- ja 
rehulainsäädäntöön sovellettavat yleiset 
periaatteet ja vaatimukset määritellään 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002, 
annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – G kohta – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Eläinten terveys, sellaisena kuin 
siitä säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2016/429, 
annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, 
tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen 
eläinterveyttä koskevien säädösten 
muuttamisesta ja kumoamisesta 
(”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 

2. Eläinten terveys, sellaisena kuin 
siitä säädetään erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 
2016, tarttuvista eläintaudeista sekä 
tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten 
muuttamisesta ja kumoamisesta 
(”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 
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31.3.2016, s. 1). 31.3.2016, s. 1).

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – G kohta – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Eläinten hyvinvoinnin suojelu, 
sellaisena kuin siitä säädetään seuraavissa:

4. Eläinten hyvinvoinnin suojelu, 
sellaisena kuin siitä säädetään esimerkiksi
seuraavissa:

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – H kohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimenpiteet, joilla asetetaan 
korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
ihmisestä peräisin oleville elimille ja 
aineille, sellaisina kuin niistä säädetään 
seuraavissa:

1. Toimenpiteet, joilla asetetaan 
korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
ihmisestä peräisin oleville elimille ja 
aineille, sellaisina kuin niistä säädetään 
esimerkiksi seuraavissa:

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – H kohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpiteet, joilla asetetaan 
korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille, 
sellaisina kuin niistä säädetään seuraavissa:

2. Toimenpiteet, joilla asetetaan 
korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille, 
sellaisina kuin niistä säädetään esimerkiksi
seuraavissa:

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – H kohta – 3 kohta



PE623.815v03-00 58/61 AD\1166773FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Rajat ylittävät vakavat 
terveysuhkat, sellaisina kuin niistä 
säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksessä N:o 1082/2013/EU, 
annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, 
valtioiden rajat ylittävistä vakavista 
terveysuhkista ja päätöksen 
N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 
293, 5.11.2013, s. 1).

3. Rajat ylittävät vakavat 
terveysuhkat, sellaisina kuin niistä 
säädetään erityisesti Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksessä 
N:o 1082/2013/EU, annettu 22 päivänä 
lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä 
vakavista terveysuhkista ja päätöksen 
N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 
293, 5.11.2013, s. 1).

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – H kohta – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Potilaiden oikeudet, sellaisina kuin 
niistä säädetään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2011/24/EU, 
annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011,
potilaiden oikeuksien soveltamisesta 
rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL 
L 88, 4.4.2011, s. 45).

4. Potilaiden oikeudet, sellaisina kuin 
niistä säädetään erityisesti Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2011/24/EU, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, 
s. 45).

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – H kohta – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja 
myynti, sellaisena kuin niistä säädetään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2014/40/EU, annettu 
3 päivänä huhtikuuta 2014, 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY 
kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 

5. Tupakkatuotteiden ja vastaavien 
tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja 
myynti, sellaisena kuin niistä säädetään 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2014/40/EU, 
annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, 
tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden 
valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY 
kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 
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1). 1).

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
Liite – I osa – I kohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajan oikeudet ja kuluttajansuoja, 
sellaisina kuin niistä säädetään seuraavissa:

Kuluttajan oikeudet ja kuluttajansuoja, 
sellaisina kuin niistä säädetään esimerkiksi
seuraavissa:

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
Liite – II osa – C a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C a. Unionin taloudellisten etujen 
suojaaminen:

i) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1023/2013, annettu 22 päivänä lokakuuta 
2013, Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 
unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
muuttamisesta;
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