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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden 
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0218),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 16, 33, 43 ja 50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 
168, 169, 192 ja 207 artiklan sekä 325 artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksen 31 artiklan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0159/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, 
jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talousarvion 
valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

                                               
1 EUVL C ...
2 EUVL C ...
3 EUVL C ...
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2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin oikeuden rikkominen voi 
tietyillä aloilla aiheuttaa yleiseen etuun 
kohdistuvaa vakavaa haittaa, jos siitä 
seuraa huomattavia riskejä yhteiskunnan 
hyvinvoinnille. Kun tällaisilla aloilla 
havaitaan puutteita täytäntöönpanossa ja 
kun väärinkäytösten paljastajat ovat 
etulyöntiasemassa rikkomisten ilmi 
saattamisessa, täytäntöönpanoa on tarpeen 

(3) Unionin oikeuden rikkominen voi 
tietyillä aloilla aiheuttaa yleiseen etuun 
kohdistuvaa 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 
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tehostaa varmistamalla, että 
väärinkäytösten paljastajia suojellaan 
tehokkaasti vastatoimilta, ja ottamalla 
käyttöön tehokkaita ilmoituskanavia.

tehostaa varmistamalla, että 
väärinkäytösten paljastajia suojellaan 
tehokkaasti vastatoimilta, ja ottamalla 
käyttöön tehokkaita ilmoituskanavia.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

ympäristövaatimusten noudattamisen ja 
ympäristöhallinnan parantamiseksi40

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

__________________ __________________

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

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

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/30/EU, annettu 12 päivänä 
kesäkuuta 2013, merellä tapahtuvan öljyn-
ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 
(EUVL L 178, 28.6.2013, s. 66).

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Myös yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojelu on ala, jolla 
väärinkäytösten paljastajilla on keskeinen 
asema sellaisten unionin oikeuteen 
kohdistuvien rikkomisten ilmi 
saattamisessa, jotka voivat aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa 
haittaa. Sama koskee verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuudesta annettua 
direktiiviä45, jossa säädetään (myös muiden 
kuin henkilötietojen turvallisuuteen 
vaikuttavien) poikkeamien ilmoittamisesta 

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

ja vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, 
joita sovelletaan eri alojen (mm. energia-, 
terveydenhuolto-, liikenne- ja pankkialan) 
keskeisten palvelujen tarjoajiin sekä 
digitaalisten palvelujen (mm. 
pilvipalvelujen) tarjoajiin. Väärinkäytösten 
paljastajien ilmoitukset ovat tällä alalla 
erityisen arvokkaita, koska niiden avulla 
voidaan estää turvapoikkeamat, jotka 
voisivat vaikuttaa talouden ja yhteiskunnan 
keskeisiin toimintoihin ja yleisesti 
käytettäviin digitaalisiin palveluihin. Näin 
voidaan osaltaan varmistaa 
sisämarkkinoiden toiminnan ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta 
olennaisten palvelujen jatkuvuus.

__________________ __________________

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

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 
6 päivänä heinäkuuta 2016, toimenpiteistä 
yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistamiseksi koko unionissa (EUVL L 
194, 19.7.2016, s. 1).

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Unioni perustuu yhteisiin arvoihin 
ja periaatteisiin. Se takaa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä 
’perusoikeuskirja’) vahvistettujen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen. Koska kyseessä ovat 
unionin perustana olevat oikeudet ja 
periaatteet, niiden turvaaminen on 
ensiarvoisen tärkeää, ja henkilöillä, jotka 
paljastavat näiden oikeuksien 
loukkauksia, olisi oltava oikeus tämän 
direktiivin mukaiseen suojeluun.
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Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

__________________ __________________

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 Unionin tuomioistuimen tuomio 
3.7.1986, Lawrie-Blum v. Land Baden-
Württemberg, C-66/85, 
ECLI:EU:C:1986:284; unionin 
tuomioistuimen tuomio 14.10.2010, Union 
Syndicale Solidaires Isère, C-428/09, 
ECLI:EU:C:2010:612; unionin 
tuomioistuimen tuomio 9.7. 2015, 
Balkaya, C-229/14, 
ECLI:EU:C:2015:455; unionin 
tuomioistuimen tuomio 4.12.2014, FNV 
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Kunsten, Informatie en MediaC-413/13, 
ECLI:EU:C:2014:2411; unionin 
tuomioistuimen tuomio 17.11.2016, 
Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-216/15, 
ECLI:EU:C:2016:883.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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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.

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavissa 
palvelussuhteen ehdoissa, jotka on
vahvistettu neuvoston asetuksessa (ETY, 
Euratom, EHTY) N:o 259/681 a, 
määritellyt Euroopan unionin 
virkamiehet ja muu henkilöstö voivat 
saada ammattitoimintansa yhteydessä 
haltuunsa tietoja, joista voitaisiin tehdä 
tämän direktiivin mukainen ilmoitus. He 
ovat näin ollen keskeisiä toimijoita, kun 
pyritään paljastamaan yleiseen etuun 
kohdistuvia haittoja myös unionin tasolla 
sekä varmistamaan, että lainsäädäntöä 
sovelletaan oikein etenkin unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi. 
Lisäksi on ilmeistä, että toimielinten 
henkilöstön jäsenet voivat joutua 
vastatoimien kohteeksi ja että heillä olisi 
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näin ollen oltava oikeus samaan 
suojeluun kuin muilla tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla työntekijöillä.

__________________

1 a EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. 

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Samalla tavoin on tärkeää 
varmistaa myös niiden henkilöiden 
suojelu, jotka avustavat ilmoittavaa 
henkilöä ilmoituksen tekemisessä 
antamalla esimerkiksi neuvoja siitä, miten 
on meneteltävä, mitkä ovat 
ilmoituskanavat, millaista suojelua on 
tarjolla tai miten tiedot on ilmaistava. 
Nämä henkilöt voivat saada tietoonsa 
paljastettuja tietoja ja voivat näin ollen 
myös joutua vastatoimien kohteeksi. 
Heillä olisi tämän vuoksi oltava oikeus 
tämän direktiivin mukaiseen suojeluun. 
Tutkivilla toimittajilla on lisäksi 
perustavanlaatuinen rooli välittäjinä 
etenkin tietojen julkistamisessa. Myös 
heidän suojelunsa on sen vuoksi tarpeen 
sananvapauden asianmukaisen 
kunnioittamisen varmistamiseksi.

Or. fr
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Tarkistus 11

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, sekä 
yleisemmin väärinkäytöstä, joka aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa haittaa.

Or. fr

Tarkistus 12

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 
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.

(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 
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 selvästi 
julkistettu, tai perusteettomia huhuja ja 
kuulopuheita.

Or. fr
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(31) Vastatoimet ovat osoitus 
ilmoituksen ja ilmoittajaan kohdistettujen 
suorien tai välillisten vastatoimien välisestä 
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. Tätä määritelmää ei voida 
laatia siten, että se sisältäisi avoimen 
esimerkkiluettelon, koska vastatoimien 
muotoja rajoittaa ainoastaan niiden 
toteuttajien mielikuvitus.

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Sisäisten ja ulkoisten 
ilmoituskanavien käyttöönotosta säädetään 
jo tiettyjä aloja, kuten markkinoiden 
väärinkäyttöä53, siviili-ilmailua54 tai 
merellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporauksen turvallisuutta55

koskevassa unionin lainsäädännössä. Tässä 
direktiivissä vahvistettujen, tällaisten 
kanavien käyttöönottoa koskevien 
velvollisuuksien olisi mahdollisuuksien 
mukaan oltava yhdenmukaisia unionin 
säädöksillä jo perustettuja kanavia 

(35) Sisäisten ja ulkoisten 
ilmoituskanavien käyttöönotosta säädetään 
jo tiettyjä aloja, kuten markkinoiden 
väärinkäyttöä53, siviili-ilmailua54 tai 
merellä tapahtuvan öljyn- ja 
kaasunporauksen turvallisuutta55

koskevassa unionin lainsäädännössä. Tässä 
direktiivissä vahvistettujen, tällaisten 
kanavien käyttöönottoa koskevien 
velvollisuuksien olisi mahdollisuuksien 
mukaan oltava yhdenmukaisia unionin 
säädöksillä jo perustettuja kanavia 
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koskevien velvollisuuksien kanssa. koskevien velvollisuuksien kanssa. Jos 
tällaisia säännöksiä ei ole ja jos tässä 
direktiivissä vahvistetut säännöt suojaavat 
paremmin, olisi sovellettava näitä 
sääntöjä.

__________________ __________________

53 Ks. edellä. 53 Ks. edellä.

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 
3 päivänä huhtikuuta 2014 , poikkeamien 
ilmoittamisesta, analysoinnista ja 
seurannasta siviili-ilmailun alalla (EUVL L 
122, s. 18).

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 
3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien 
ilmoittamisesta, analysoinnista ja 
seurannasta siviili-ilmailun alalla, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 996/2010 
muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/42/EY, komission asetusten 
(EY) N:o 1321/2007 ja 
(EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta
(EUVL L 122, 24.4.2014, s. 18).

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/30/EU, annettu 12 päivänä 
kesäkuuta 2013, merellä tapahtuvan öljyn-
ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta.

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/30/EU, annettu 12 päivänä 
kesäkuuta 2013, merellä tapahtuvan öljyn-
ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta 
ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta
(EUVL L 178, 28.6.2013, s. 66).

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) On osoitettu, että ilmoittavan 
henkilön henkilöllisyyden 
luottamuksellisena pitäminen on tärkeää, 
jotta vältetään pidäkkeet ja itsesensuuri. 
Tästä syystä on asianmukaista säätää, että 
tästä luottamuksellisena pitämistä 
koskevasta velvollisuudesta voidaan 
poiketa ainoastaan niihin 
poikkeustapauksiin rajatuissa 
olosuhteissa, joissa ilmoittavan henkilön 
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henkilöllisyyttä koskevien 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. Ilmoittavan 
henkilön henkilöllisyyden 
luottamuksellisena pitämistä koskevan 
velvollisuuden noudattamatta jättämisestä 
olisi säädettävä asianmukaisia 
seuraamuksia.

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 b) Ilmoitus tai paljastus voidaan 
tehdä nimettömänä, eikä tätä käytäntöä 
saisi kieltää. Vaikka tässä direktiivissä ei 
ole tarkoitus määrittää yksityiskohtaisia 
sääntöjä tällaisen ilmoituksen tai 
paljastuksen tekemisestä, niitä ei pitäisi 
jättää kokonaan sen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Näin ollen, jos ilmoittava 
henkilö haluaa pysyä nimettömänä, 
hänen henkilöllisyyttään ei saisi paljastaa. 
Jos henkilön henkilöllisyys kuitenkin 
paljastuu, hänellä olisi oltava oikeus 
tämän direktiivin mukaiseen suojeluun ja 
hänen henkilöllisyytensä 
luottamuksellisena pitäminen olisi 
edelleen taattava.

Or. fr
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Tarkistus 17

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 
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.

(61) Sisäisten ilmoituskanavien käyttö
on pääsääntöisesti tehokasta sen 
varmistamiseksi, että tiedot päätyvät niille 
henkilöille, jotka voivat varhaisessa 
vaiheessa ja tuloksellisesti edistää yleiseen 
etuun kohdistuvien riskien ratkaisemista. 
Toisaalta on tarpeen taata riittävästi 
joustavuutta, jotta ilmoittava henkilö voi 
valita asiaan liittyvien olosuhteiden 
perusteella 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 sekä 
tiedonsaantiin, 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.

__________________ __________________

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 

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 
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14277/04, EIT 2008. 14277/04, EIT 2008.

Or. fr

Tarkistus 18

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 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).

(62) Ilmoittavat henkilöt pyrkivät
pääsääntöisesti kertomaan 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 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).

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Lisäksi on muita tilanteita, joissa 
sisäisten ilmoituskanavien ei voida 
kohtuudella odottaa toimivan kunnolla, 
esimerkiksi jos ilmoittavilla henkilöillä on 
pätevä syy uskoa, että he joutuisivat 

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

ilmoittamisen vuoksi vastatoimien 
kohteeksi; että heidän toimintansa 
luottamuksellisuutta ei suojattaisi; että 
työhön liittyvässä tilanteessa viime kädessä 
vastuussa oleva henkilö on osallisena 
rikkomisessa; että rikkominen voitaisiin 
kätkeä; että todisteita voitaisiin kätkeä tai 
hävittää; että toimivaltaisten viranomaisten 
tutkintatoimien tuloksellisuus voisi 
vaarantua, että tietojen antaminen on 
yleisen edun mukaista tai että tarvitaan 
kiireellisiä toimenpiteitä (esimerkiksi siksi, 
että on olemassa ihmisten henkeen, 
terveyteen tai turvallisuuteen taikka 
ympäristöön kohdistuvan huomattavan ja 
määritettävissä olevan vaaran välitön riski). 
Henkilöillä, jotka tekevät ulkoisen 
ilmoituksen toimivaltaisille viranomaisille 
ja tarvittaessa unionin elimille tai 
laitoksille, olisi siis oltava oikeus 
suojeluun, kun he katsovat, että on 
tarkoituksenmukaisempaa turvautua 
ulkoisen ilmoituksen tekemiseen. Suojelu 
myönnetään myös silloin, kun ilmoittavalla 
henkilöllä on unionin oikeuden nojalla 
oikeus tehdä ilmoitus suoraan 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
tai unionin elimille tai laitoksille, 
esimerkiksi kun kyseessä on unionin 
talousarvioon kohdistuva petos, 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäiseminen ja paljastaminen tai 
rahoituspalvelujen alaan liittyvä asia.

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Henkilöillä, jotka tekevät suoraan 
julkisen paljastuksen, olisi oltava oikeus 
suojeluun myös silloin kun rikkomiseen ei 
puututa (sitä ei esimerkiksi arvioida tai 

(64) Henkilöillä, jotka tekevät suoraan 
julkisen paljastuksen, kun he katsovat, että 
se on tarpeen, olisi oltava oikeus 
suojeluun.
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tutkita kunnolla tai mitään korjaavia 
toimia ei toteuteta) siitä huolimatta, että 
siitä on ilmoitettu sisäisesti ja/tai 
ulkoisesti käyttäen saatavilla olevia 
kanavia porrastetusti; tai silloin kun 
ilmoittavalla henkilöllä on pätevä syy 
uskoa, että rikkomiseen syyllistynyt 
henkilö ja toimivaltainen viranomainen 
toimivat yhteistyössä, että todisteita 
voidaan kätkeä tai hävittää tai että 
toimivaltaisten viranomaisten 
tutkintatoimien tuloksellisuus saattaa 
vaarantua; tai kun kyseessä on yleiseen 
etuun kohdistuva välitön ja ilmeinen 
vaara tai peruuttamattoman vahingon, 
kuten ruumiillisen koskemattomuuden 
loukkaamisen, vaara.

Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 64 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(64 a) Väärinkäytösten paljastajien 
suojelu mahdollistaa yleiseen etuun 
kohdistuvien haittojen ehkäisemisen ja 
poistamisen. Vaikka on tärkeää luoda 
johdonmukainen ja vankka järjestelmä 
väärinkäytösten ilmoittamiseksi tämän 
direktiivin nojalla, järjestelmän ytimen 
olisi perustuttava asianomaisen 
organisaation, toimivaltaisten 
viranomaisten tai yleisön tietoon 
saatettujen tietojen merkityksellisyyteen ja 
hyödyllisyyteen. Näin ollen on tarpeen 
varmistaa, että tämän direktiivin 
tarjoamaa suojelua myönnetään kaikille 
henkilöille, jotka tekevät tämän direktiivin 
mukaisen ilmoituksen tai paljastuksen, 
ilman että heiltä voidaan evätä suojelu 
jonkin heidän motiiveihinsa liittyvän 
seikan perusteella.
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Or. fr

Tarkistus 22

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 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 avustaviin henkilöihin ja 
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.

Or. fr
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Tarkistus 23

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 
ymmärrettävää ja 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.

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 67 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(67 a) Jäsenvaltioissa, joissa 
väärinkäytösten paljastajien suojelu on 
laajaa, on erilaisia järjestelyjä niiden 
henkilöiden avustamiseen ja tukemiseen, 
jotka tekevät ilmoituksen tai paljastuksen. 
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Joissakin tapauksissa julkishallintoon 
kuuluva toimivaltainen viranomainen voi 
antaa neuvoja, toisissa tapauksissa 
kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä 
tehtävä. Jotta mahdollistettaisiin 
joustavuus erilaiset kansalliset olosuhteet 
huomioon ottaen, riippumattoman 
viranomaisen, työntekijöiden edustajan 
tai jäsenvaltion nimeämän oikeutetun 
yksikön, edellyttäen että se antaa riittävät 
takeet.

Or. fr

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Vastatoimien väitetään 
todennäköisesti perustuvan muihin syihin 
kuin ilmoituksen tekemiseen, ja 
ilmoittavan henkilön saattaa olla vaikea 
todistaa näiden välistä yhteyttä, sillä 
vastatoimiin syyllistyvillä voi olla 
enemmän valtaa ja resursseja 
dokumentoida toteutetut toimet ja niiden 
perustelut. Sen jälkeen kun ilmoittava 
henkilö osoittaa prima facie, että hän on 
tehnyt tässä direktiivissä tarkoitetun 
ilmoituksen tai paljastuksen ja että hänelle 
on sen jälkeen aiheutunut haittaa, 
todistustaakan olisi tästä syystä siirryttävä 
haitallisen toimen toteuttaneelle henkilölle, 
jonka olisi osoitettava, että toteutettu 
toimenpide ei liittynyt ilmoitukseen tai 
paljastukseen millään tavalla.

(70) Vastatoimien väitetään 
todennäköisesti perustuvan muihin syihin 
kuin ilmoituksen tekemiseen, ja 
ilmoittavan henkilön saattaa olla vaikea 
todistaa näiden välistä yhteyttä, sillä 
vastatoimiin syyllistyvillä voi olla 
enemmän valtaa ja resursseja 
dokumentoida toteutetut toimet ja niiden 
perustelut. Sen jälkeen kun ilmoittava 
henkilö osoittaa prima facie, että hän on 
tehnyt tässä direktiivissä tarkoitetun 
ilmoituksen tai paljastuksen ja että hänelle 
on sen jälkeen aiheutunut haittaa, olisi 
oletettava, että aiheutunut haitta johtuu 
vastatoimista. Todistustaakan olisi tästä 
syystä siirryttävä haitallisen toimen 
toteuttaneelle henkilölle, jonka olisi 
osoitettava, että toteutettu toimenpide ei 
liittynyt ilmoitukseen tai paljastukseen 
millään tavalla.

Or. fr
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 75 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(75 a) Vastaavasti koettu paine, 
vastatoimien tai häirinnän seuraukset, 
luottamuksen menetys ja tulevaisuuden 
pelko voivat horjuttaa pitkäksi aikaa 
ilmoittavaa henkilöä myös ja etenkin 
oikeudenkäynnin aikana. Tämä herkkä 
tilanne voi vaarantaa paitsi ilmoittavan 
henkilön yleisen edun mukaisen 
toiminnan myös ennen kaikkea hänen 
terveytensä ja sosiaalisen elämänsä. Siksi 
on perusteltua ottaa käyttöön psykologisia 
tukitoimenpiteitä, joilla avustetaan 
ilmoittavaa henkilöä ilmoituksen 
tekemisen aikana.

Or. fr

Tarkistus 27

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 

(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.
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vaikutusta potentiaalisiin väärinkäytösten 
paljastajiin.

Or. fr

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 82 kappale

Komission teksti Tarkistus

(82) Tämän direktiivin aineellinen 
soveltamisala perustuu sellaisten alojen 
määrittämiseen, joilla väärinkäytösten 
paljastajien suojelun käyttöönotto vaikuttaa 
olevan tällä hetkellä käytettävissä olevan 
tiedon perusteella perusteltua ja 
tarpeellista. Tätä aineellista soveltamisalaa 
voidaan laajentaa kattamaan muita aloja tai 
muita unionin säädöksiä, jos se osoittautuu 
myöhemmin esiin tulevan näytön tai tämän 
direktiivin toimintaa koskevan arvion 
perusteella tarpeelliseksi kyseisiin aloihin 
tai säädöksiin liittyvän täytäntöönpanon 
lujittamista varten.

(82) Tämän direktiivin aineellinen 
soveltamisala perustuu sellaisten alojen 
määrittämiseen, joilla väärinkäytösten 
paljastajien suojelun käyttöönotto vaikuttaa 
olevan tällä hetkellä käytettävissä olevan 
tiedon perusteella perusteltua ja 
tarpeellista. Tätä aineellista soveltamisalaa 
voidaan laajentaa kattamaan muita aloja tai 
muita unionin säädöksiä, jos se osoittautuu 
myöhemmin esiin tulevan näytön, jonka 
keräämistä komission olisi jatkettava, tai 
tämän direktiivin toimintaa koskevan 
arvion perusteella tarpeelliseksi kyseisiin 
aloihin tai säädöksiin liittyvän 
täytäntöönpanon lujittamista varten.

Or. fr

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti Tarkistus

(84) Jäsenvaltiot eivät voi yksin tai 
ilman koordinointia riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on täytäntöönpanon lujittaminen tietyillä 
politiikanaloilla ja tiettyjen säädösten 
osalta, joihin kohdistuva unionin oikeuden 
rikkominen voi aiheuttaa yleiseen etuun 
kohdistuvaa vakavaa haittaa, ottamalla 

(84) Jäsenvaltiot eivät voi yksin tai 
ilman koordinointia riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on täytäntöönpanon lujittaminen tietyillä 
politiikanaloilla ja tiettyjen säädösten 
osalta, joihin kohdistuva unionin oikeuden 
rikkominen voi aiheuttaa yleiseen etuun 
kohdistuvaa haittaa, ottamalla käyttöön 
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käyttöön väärinkäytösten paljastajien 
tehokas suojelu, vaan se voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla vahvistamalla 
väärinkäytösten paljastajien suojelun 
yhdenmukaistamista koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Vain unionin 
toimilla voidaan luoda yhdenmukaisuutta 
ja varmistaa, että väärinkäytösten 
paljastajien suojelua koskevat voimassa 
olevat unionin säännöt ovat keskenään 
yhdenmukaisia. Unioni voi sen vuoksi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

väärinkäytösten paljastajien tehokas 
suojelu, vaan se voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla vahvistamalla 
väärinkäytösten paljastajien suojelun 
yhdenmukaistamista koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Vain unionin 
toimilla voidaan luoda yhdenmukaisuutta 
ja varmistaa, että väärinkäytösten 
paljastajien suojelua koskevat voimassa 
olevat unionin säännöt ovat keskenään 
yhdenmukaisia. Unioni voi sen vuoksi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. fr

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT TARKOITUS, SOVELTAMISALA JA 
MÄÄRITELMÄT

Or. fr

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla

Tarkoitus

Tämän direktiivin tavoitteena on lujittaa 
unionin oikeuden ja politiikkojen 
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täytäntöönpanoa ja turvata paremmin 
yleinen etu vahvistamalla yhteisiä 
vähimmäisvaatimuksia sellaisten 
henkilöiden suojelemiseksi, jotka 
ilmoittavat laittomista toimista tai lain 
väärinkäytöstä 1 artiklassa määritellyillä 
aloilla, siten, että taataan 
perusvapauksien ja -oikeuksien 
korkeatasoinen suojelu.

Or. fr

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan 
yhteiset vähimmäisvaatimukset sellaisten 
henkilöiden suojelemiseksi, jotka tekevät 
ilmoituksen tai paljastuksen seuraavista:

Or. fr

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

d a) rikkomiset, jotka liittyvät 
perusoikeuskirjassa suojattuihin 
perusvapauksiin ja -oikeuksiin.

Or. fr
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Euroopan unionin virkamiehiin 
sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja 
muuhun henkilöstöön sovellettavissa 
palvelussuhteen ehdoissa, jotka on 
vahvistettu neuvoston asetuksessa (ETY, 
Euratom, EHTY) N:o 259/681 a, 
määritellyt Euroopan unionin 
virkamiehet ja muu henkilöstö.

__________________

1 a EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

Or. fr

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
sellaisiin ilmoittaviin henkilöihin, joiden 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
sellaisiin ilmoittaviin henkilöihin, joiden 
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työsuhde ei ole vielä alkanut, silloin kun 
rikkomista koskeva tieto on saatu 
palvelukseenottomenettelyn tai muun 
sopimusta edeltävän neuvottelun aikana.

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

Or. fr

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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’ väärinkäytöstä, 
tosiasiallista tai mahdollista laitonta 
toimintaa tai lain väärinkäyttöä, joka liittyy 
1 artiklassa ja liitteessä tarkoitettuun 
soveltamisalaan kuuluviin unionin 
säädöksiin, mikäli nämä säädökset 
muodostavat kehyksen, jolla suojellaan 
unionin yleistä etua, ja aloihin;

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) ’avustavalla henkilöllä’ 
luonnollista tai oikeushenkilöä, joka 
edesauttaa ilmoituksen tekemistä tai 
avustaa ilmoittavaa henkilöä ilmoituksen 
tekemisessä.

Or. fr

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) unionin toimielimet, elimet ja 
laitokset.

Or. fr

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ilmoituksen vastaanottamisen 
tiedoksi antaminen luottamuksellisesti 
ilmoittavalle henkilölle enintään 
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seitsemän päivän kuluessa;

Or. fr

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) kohtuullinen aika, enintään 
kuukausi ilmoituksen vastaanottamisen 
tiedoksi antamisesta, jonka kuluessa 
ilmoittavalle henkilölle annetaan palautetta 
ilmoituksen perusteella toteutetuista 
jatkotoimista;

Or. fr

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Nämä henkilöt voivat olla 
muun muassa työntekijöiden edustajia.

Or. fr

Tarkistus 47

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

a a) ilmoituksen vastaanottamisen 
tiedoksi antaminen luottamuksellisesti 
ilmoittavalle henkilölle enintään 
seitsemän päivän kuluessa;

Or. fr

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ilmoittava henkilö voi saada tämän 
direktiivin mukaista suojelua,

a) jos hänellä on perusteltu syy 
uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa 
ilmoittamishetkellä;
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b) jos kyseinen tieto kuuluu tämän 
direktiivin soveltamisalaan;

c) jos hän on tehnyt 5 artiklan 
mukaisen sisäisen ilmoituksen tai 
9 artiklan mukaisen ulkoisen ilmoituksen 
tai julkistanut tietoja.

Or. fr

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos ilmoittava henkilö on täyttänyt 
1 kohdassa esitetyt ilmoituksen tekemisen 
edellytykset, häneltä ei voida evätä 
oikeutta saada tämän direktiivin mukaista 
suojelua minkään hänen motiiveihinsa 
liittyvän seikan perusteella.

Or. fr

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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 
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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.

Or. fr

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

3. Henkilöllä, joka ilmoittaa tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvista 
rikkomisista asianomaisille unionin 
elimille tai laitoksille, on oikeus saada 
tämän direktiivin mukaista suojelua samoin 
edellytyksin kuin henkilöllä, joka on tehnyt 
ilmoituksen 1 kohdan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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.

Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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 suorat tai epäsuorat 
vastatoimet, jotka kohdistuvat 13 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttäviin ilmoittaviin 
henkilöihin ja joita voivat olla muun 
muassa seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

n a) asianomaisen henkilön alaisenaan 
toimivalle kolmannelle osapuolelle 
antama suositus, jolla pyritään panemaan 
täytäntöön tässä artiklassa esitettyjä 
vastatoimia.

Or. fr

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

Riippumattoman kolmannen osapuolen 
antama tuki ilmoittavalle henkilölle

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
ilmoittava henkilö tai henkilö, joka aikoo 
tehdä ilmoituksen tai julkistaa tietoja, saa 
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tukea ilmoituksen tekemiseen tai tietojen 
julistamiseen. Tukea annettaessa 
varmistetaan tässä kohdassa mainittujen 
henkilöiden henkilöllisyyden 
luottamuksellisuus, ja tukea voivat olla 
muun muassa seuraavat:

a) puolueeton, luottamuksellinen ja 
maksuton neuvonta, jota annetaan 
etenkin tämän direktiivin 
soveltamisalasta, ilmoituskanavista ja 
ilmoittavalle henkilölle myönnettävästä 
suojelusta sekä ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeuksista;

b) oikeudellinen neuvonta riita-asioissa;

c) psykologinen tuki.

2. Tukea voi antaa riippumaton 
hallintoviranomainen, työntekijöitä 
edustava organisaatio tai jäsenvaltion 
nimeämä oikeutettu yksikkö, edellyttäen 
että se täyttää seuraavat edellytykset:

a) se on asianmukaisesti perustettu 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

b) sen oikeutetun edun mukaista on 
varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan; ja

c) se on voittoa tavoittelematon.

Or. fr

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Oikeudenkäyntimenettelyssä, joka 
koskee ilmoittavan henkilön kärsimää 
haittaa ja jossa tämä on esittänyt 
perustellun syyn uskoa, että haitta johtui 
ilmoituksen tai tietojen ilmaisemisen
vuoksi toteutetusta vastatoimesta, on 
vastatoimen toteuttajan velvollisuus 
todistaa, että haitta ei johtunut 

5. Oikeudenkäyntimenettelyssä, joka 
koskee ilmoittavan henkilön kärsimää 
haittaa ja jossa tämä on esittänyt 
perustellun syyn uskoa, että haitta johtui 
ilmoituksen tai tietojen julkistamisen
vuoksi toteutetusta vastatoimesta, 
oletetaan, että haitta johtui ilmoituksen tai 
tietojen julkistamisen vuoksi toteutetusta 
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ilmoituksesta vaan perustui yksinomaan 
asianmukaisesti perusteltuun syyhyn.

vastatoimesta.

Or. fr

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ilmoittava henkilö voi pyytää ja saada 
asianmukaista psykologista tukea.

Or. fr
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla

Velvollisuus pitää ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyys luottamuksellisena

1. Ilmoittavan henkilön henkilöllisyyttä ei 
saa paljastaa ilman tämän nimenomaista 
suostumusta. Tähän luottamuksellisena 
pitämistä koskevaan velvollisuuteen 
sisältyvät myös tiedot, joita voidaan 
käyttää ilmoittavan henkilön 
yksilöimiseen.

2. Henkilöllä, jolla on tai joka saa 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, on 
velvollisuus olla paljastamatta näitä 
tietoja.

3. Olosuhteet, joissa ilmoittavan henkilön 
henkilöllisyyttä koskevia tietoja voidaan 
paljastaa 2 kohdasta poiketen, on rajattu 
poikkeustapauksiin, joissa ilmoittavan 
henkilön henkilöllisyyttä koskevien 
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.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa ilmoituksen vastaanottajaksi 
nimetyn henkilön on ennen ilmoittavan 
henkilön henkilöllisyyden paljastamista 
ilmoitettava tälle asiasta.

5. Sisäiset ja ulkoiset ilmoituskanavat on 
suunniteltava siten, että voidaan 
varmistaa ilmoittavan henkilön 
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henkilöllisyyden luottamuksellisuus ja 
estää muiden kuin valtuutettujen 
henkilöiden pääsy tietoihin.

Or. fr

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaista, oikeasuhteisista ja 
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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää 
voimassa säännöksiä, jotka ovat 
ilmoittavien henkilöiden oikeuksien 
turvaamiseksi suotuisampia kuin tämän 
direktiivin säännökset, 16 artiklan ja 17 
artiklan 2 kohdan soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai pitää 
voimassa säännöksiä, jotka ovat 
ilmoittavien henkilöiden oikeuksien 
turvaamiseksi suotuisampia kuin tämän 
direktiivin säännökset, 16 artiklan 
soveltamista kuitenkaan rajoittamatta.

Or. fr
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Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta. Komissio antaa 
toimitettujen tietojen perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta viimeistään 15 päivänä 
toukokuuta 2023.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta. Komissio antaa 
toimitettujen tietojen perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta viimeistään 15 päivänä 
toukokuuta 2023. Kertomukseen sisältyy 
myös ensimmäinen arvio siitä, onko 
tämän direktiivin soveltamisalaa 
aiheellista laajentaa kattamaan muita 
unionin aloja tai unionin säädöksiä.

Or. fr

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa viimeistään 
15 päivänä toukokuuta 2027 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan tämän direktiivin 
kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön 
vaikutuksia ja jossa otetaan huomioon 
1 kohdan nojalla annettu komission 
kertomus ja 2 kohdan nojalla toimitetut 
jäsenvaltioiden tilastot. Kertomuksessa 
arvioidaan tämän direktiivin toimintaa ja 
pohditaan, onko tarpeen toteuttaa 
lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi 
muutoksia, joilla tämän direktiivin 
soveltamisalaa laajennetaan kattamaan 
uusia aloja tai unionin säädöksiä.

3. Komissio antaa viimeistään 
15 päivänä toukokuuta 2025 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan tämän direktiivin 
kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön 
vaikutuksia ja jossa otetaan huomioon 
1 kohdan nojalla annettu komission 
kertomus ja 2 kohdan nojalla toimitetut 
jäsenvaltioiden tilastot. Kertomuksessa 
arvioidaan tämän direktiivin toimintaa ja 
pohditaan, onko tarpeen toteuttaa 
lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi 
muutoksia, joilla tämän direktiivin 
soveltamisalaa laajennetaan kattamaan
uusia aloja tai unionin säädöksiä.

Or. fr
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PERUSTELUT

Väärinkäytösten paljastajien suojelu: keskeinen väline yleisen edun puolustamiseen

Väärinkäytösten paljastajien suojelusta käytävä keskustelu on kehittynyt merkittävästi viime 
vuosikymmeninä Euroopassa. Useat tutkimukset ja saadut kokemukset osoittavat nykyään 
selvästi, että väärinkäytösten paljastajilla on myönteinen vaikutus yleiseen etuun kohdistuvien 
haittojen ehkäisemiseen ja korjaamiseen. Mahdollisuuksia väärinkäytöksistä ilmoittamiseen ei 
kuitenkaan hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla, koska monet, jotka havaitsevat 
ammattitoimintansa yhteydessä yleiseen etuun kohdistuvan haitan, eivät edelleenkään ilmoita 
siitä järjestelmällisesti. Syyt tähän ovat moninaiset ja vaihtelevat ilmoitusmahdollisuuksia 
koskevan tiedon puutteesta pelkoon vastatoimista siinä tapauksessa, että asia otetaan esille. 
Tällä on haittavaikutuksia koko yhteiskuntaan, koska paljon erilaisia yleiseen etuun 
kohdistuvia haittoja, jotka voivat liittyä ympäristökysymyksiin, veronkierron tai korruption 
torjuntaan tai kansanterveyteen, esiintyy edelleen, mikä heikentää kansalaisten 
tiedonsaantioikeutta.

Jäsenvaltioissa väärinkäytösten paljastajien suojelua koskeva lainsäädäntö on usein kehittynyt 
suurten skandaalien tai katastrofien seurauksena. Euroopan neuvoston vuonna 2014 
hyväksymät suositukset ovat kuitenkin merkittävä askel sellaisten normien vahvistamisessa, 
jotka jäsenvaltioiden olisi saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Tarkasteltavana oleva ehdotus perustuu osittain näihin normeihin ja sananvapautta koskevaan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Esittelijänä panee erittäin 
tyytyväisenä merkille komission päätöksen perustaa direktiiviehdotus näihin suosituksiin ja 
ottaa samalla huomioon Euroopan parlamentin 24. lokakuuta 2017 antama päätöslauselma.

Soveltamisala: ehdotetun välineen tehokkuuden varmistaminen

Esittelijä pitää laajan ja monialaisen soveltamisalan valintaa myönteisenä siksi, että näin 
voidaan kattaa monia aloja unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ydinturvallisuuteen ja 
ympäristönsuojeluun, kansanterveyteen ja veronkierron torjuntaan. Henkilö katsotaan 
väärinkäytösten paljastajaksi, kun hän ilmoittaa unionin säädöksen rikkomisesta näillä aloilla, 
jotka on mainittu ehdotuksen liitteessä, tai paljastaa tällaisen rikkomisen. On kuitenkin 
mahdollista, että jotakin toimintaa ei pidetä direktiivissä tarkoitettuna rikkomuksena. Sen 
vuoksi esittelijä ehdottaa, että kaikki näihin aloihin liittyvät väärinkäytökset katettaisiin 
direktiivillä. Esittelijä katsoo, että näin yleisen edun suojaaminen, joka on tämän ehdotuksen 
ydin, otettaisiin paremmin huomioon.

Koska Euroopan unioni perustuu yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin, jotka takaavat 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen, esittelijä pitää tärkeänä, että nämä 
perusoikeudet sisällytetään direktiivin soveltamisalaan.

Euroopan unionin virkamiehet ja muu henkilöstö voivat saada ammattitoimintansa yhteydessä 
haltuunsa tietoja, joista voitaisiin tehdä tämän direktiiviehdotuksen mukainen ilmoitus, ja 
voivat joutua vastatoimien kohteeksi. Siksi on tärkeää myöntää heille sama suojelu kuin 
muille työntekijöille. On myös tärkeää taata suojelu niille, jotka avustavat ilmoittavaa 
henkilöä ilmoituksen tekemisessä, tutkivat toimittajat mukaan lukien.
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Ilmoituskanavat: väärinkäytösten paljastajien edun mukainen toiminta

Tarkasteltavana olevan tekstin mukaiset ilmoituskanavat takaavat esittelijän mukaan riittävän 
varmuuden ja riippumattomuuden. Niitä voitaisiin kuitenkin parantaa säätämällä ilmoituksen 
vastaanottamisen tiedoksi antamisesta. Lisäksi komission ehdottamat käsittelyajat vaikuttavat 
liian pitkiltä ja voivat vaarantaa ilmoituksen tekemisen, joten esittelijä ehdottaa niiden 
lyhentämistä. Hän katsoo myös, että ammattiliittojen edustajien olisi osallistuttava 
täysipainoisesti sisäisten kanavien suunnitteluun ja voitava antaa neuvoja ja apua niille, jotka 
sitä haluavat. Työntekijöiden edustajat ovat läsnä suoraan paikan päällä ja pystyvät parhaiten 
tukemaan mahdollista väärinkäytösten paljastajaa ilmoituksen tekemisessä, antamaan tietoa 
sisäisistä ilmoituskanavista sekä ilmoittavan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. On siis 
tärkeää antaa heille tällaisia tehtäviä tässä direktiivissä.

Lisäksi on erittäin tärkeää varmistaa ilmoittavan henkilön henkilöllisyyden korkeatasoinen 
luottamuksellisuus. Henkilöt, jotka havaitsevat väärinkäytöksiä, ovat usein taipuvaisia 
asettamaan itselleen pidäkkeitä tai harjoittamaan itsesensuuria, koska he pelkäävät 
henkilöllisyytensä paljastuvan. On osoitettu, että henkilöllisyyden luottamuksellisena 
pitäminen lisää vastaanotettujen ilmoitusten määrää. Tarkasteltavana olevan 
direktiiviehdotuksen säännöksiä olisi sen vuoksi lujitettava tältä osin säätämällä tiukasta 
luottamuksellisuuden periaatteesta, josta voidaan poiketa ainoastaan rajatuissa 
poikkeustapauksissa.

Väärinkäytösten paljastamisen tehokkuuden varmistaminen ja tiedonsaantioikeus

Tarkasteltavana olevassa tekstissä ilmoituskanavien käyttö perustuu suhteellisen tiukkaan 
järjestykseen, johon liittyy poikkeuksia. Mahdollisen väärinkäytösten paljastajan olisi siis 
pääsääntöisesti otettava asia esiin ensin työnantajansa kanssa ja odotettava ilmoituksen 
käsittelyä, johon voi kulua jopa kolme kuukautta. Jos vastaus on epätyydyttävä, hänen olisi 
tämän jälkeen otettava asia esiin ulkoisen viranomaisen kanssa ja odotettava mahdollisesti 
vielä kuusi kuukautta. Tämä voi vaarantaa suuresti itse ilmoituksen mutta se voi ennen 
kaikkea saattaa väärinkäytösten paljastajan välittömästi vaikeuksiin työnantajansa kanssa. 
Lisäksi tällainen toimintatapa edellyttää, että väärinkäytösten paljastaja osoittaa, että hän on 
valinnut parhaiten sopivan ilmoituskanavan siinä tapauksessa, että tekstissä säädettyä 
järjestystä ei noudateta. Kun voimasuhteet ovat jo epätasapainossa, tämä voi vahingoittaa 
ilmoittavaa henkilöä. Tässä lähestymistavassa ei myöskään oteta riittävällä tavalla huomioon 
kansalaisten tiedonsaantioikeutta, kun on kyse yleiseen etuun kohdistuvasta haitasta. Näistä 
syistä esittelijä ehdottaa, että ilmoituskanavien käytöstä tehdään joustavampaa, jotta 
ilmoittava henkilö voi valita parhaiten sopivan ilmoituskanavan.

Vaikka on aivan myönteistä, että tarkasteltavana olevassa tekstissä myönnetään suojelu 
henkilöille, joilla on perusteltu syy uskoa, että tiedot ovat paikkansapitäviä ilmoittamisen 
ajankohtana, esittelijä katsoo, että tätä säännöstä olisi täsmennettävä edelleen, jotta voidaan 
sulkea pois mahdollisuus evätä suojelu syistä, jotka liittyvät väärinkäytösten paljastajan 
tarkoitusperiin. Tekstissä olisi keskityttävä ennen kaikkea siihen, miten merkityksellisiä tiedot 
ovat yleisen edun kannalta, ennen kuin selvitetään syyt niiden paljastamiseen.
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Väärinkäytösten paljastajien tehokkaan ja kattavan suojelun varmistaminen

Direktiiviehdotukseen sisältyy sellaisten vastatoimien yleinen kielto, jotka mainitaan 
luettelossa. Luetteloa ei voida missään tapauksessa pitää kaikenkattavana, sillä käytettyjen 
vastatoimien rajana on ainoastaan mielikuvitus. Sen vuoksi on aiheellista selventää, että 
kyseiset vastatoimet ovat vain esimerkkejä.

Esittelijä haluaa korostaa myönnetyn suojelun merkitykseen liittyviä tiettyjä toimenpiteitä. 
Käänteisen todistustaakan soveltaminen on yksi näistä toimenpiteistä, ja direktiiviehdotuksen 
sanamuotoa on vahvistettu, jotta kyseisen säännöksen koko potentiaali voidaan hyödyntää.

Nimettömiä ilmoituksia on jo tehty ja tehdään edelleen. Esittelijä haluaa siksi lisätä 
säännöksen, jolla katetaan direktiivissä sellainen henkilö, jonka henkilöllisyys paljastuu, 
vaikka hän haluaa pysyä nimettömänä.

Tietyissä jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelyjä niiden henkilöiden avustamiseen ja 
tukemiseen, jotka tekevät ilmoituksen tai paljastuksen. Viranomaiset, ammattiliitot tai 
kansalaisjärjestöt voivat antaa luottamuksellisia tietoja väärinkäytöksistä ilmoittamista 
koskevista järjestelmistä. Esittelijä katsoo, että nämä järjestelmät ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta väärinkäytösten paljastajia voidaan auttaa ilmoituksen tekemisessä, ja ehdottaa siksi, että 
direktiivissä voidaan säätää niiden käyttöönotosta eri jäsenvaltioissa kansalliset olosuhteet 
huomioon ottaen. Esittelijä haluaa lisäksi, että säädetään psykologisen tuen antamisesta 
väärinkäytösten paljastajille oikeudellisen ja taloudellisen tuen ohella.

Riittävän oikeusvarmuuden tarjoaminen asioiden tuomiseksi esiin

Tietyt kohdat tässä ehdotuksessa saattavat estää halukkaita henkilöitä tekemästä ilmoitusta. 
Tämä koskee erityisesti vakavuuden astetta, jota yksittäisen henkilön voi olla vaikea arvioida 
ja jota voidaan käyttää perusteena hänen tekemänsä ilmoituksen hylkäämiseen. Suojelu olisi 
taattava riippumatta siitä, kuinka vakavia paljastetut tiedot ovat, kunhan ne koskevat yleiseen 
etuun kohdistuvaa haittaa.

Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan niin ikään säädettäväksi seuraamuksista, joiden 
tarkoituksena on estää ilkivaltaisia ja perättömiä ilmoituksia. Tämä säännös vaikuttaa turhalta, 
koska kansallisessa lainsäädännössä on jo annettu säännökset, joilla rangaistaan 
herjaustapauksista tai maineen vahingoittamisesta. Lisäseuraamuksien säätäminen 
tarkasteltavana olevassa tekstissä saattaa vaikuttaa lamaannuttavasti oikeutettujen ilmoitusten 
tekemiseen tai jopa estää sen. Esittelijä ehdottaa näin ollen tämän kohdan poistamista 
tekstistä.

Esittelijän mielestä tarkasteltavana oleva teksti on ensimmäinen askel mutta herättää tärkeitä 
kysymyksiä sen soveltamisalan laajentamisesta. Hän katsoo näin ollen, että direktiiviä olisi 
nopeasti arvioitava ja tarvittaessa tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan parantaa sen 
monialaisuutta ja tehdä siitä kansalaisten kannalta helpommin ymmärrettävä.
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