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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja erityisesti 
sen 16, 33, 43 ja 50 artiklan, 53 artiklan 
1 kohdan, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 
169, 192 ja 207 artiklan ja 325 artiklan 
4 kohdan sekä Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
31 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, ja erityisesti 
sen 9, 10, 11, 12, 15, 16, 33, 43 ja 
50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62, 91, 
100, 103, 109, 114, 168, 169, 192 ja 
207 artiklan, 325 artiklan 4 kohdan ja 
352 artiklan sekä Euroopan 
atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
31 artiklan,

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon väärinkäytösten
paljastajien merkityksestä EU:n 
taloudellisten etujen suojaamisessa 
14 päivänä helmikuuta 2017 annetun 
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Euroopan parlamentin päätöslauselman,

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 c viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon legitiimeistä toimista 
yleisen edun hyväksi toimivien 
väärinkäytösten paljastajien 
suojelemiseksi heidän paljastaessaan 
luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja 
julkisista elimistä 
24 päivänä lokakuuta 2017 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman,

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 d viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen,

Tarkistus 6
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 

(1) Henkilöt, jotka työskentelevät tai 
ovat työskennelleet jossakin 
organisaatiossa tai ovat tai olivat 
yhteydessä siihen, havaitsevat yleensä 
ensimmäisinä sen aiheuttaman yleiseen 
etuun kohdistuvan uhkan, rikollisen tai 
laittoman toiminnan tai haitan. 
Paljastaessaan tällaisia väärinkäytöksiä he 
edistävät merkittävällä tavalla 
lainsäädännön rikkomisten paljastamista ja 
ehkäisemistä ja osallistuvat siten 
yhteiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseen
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kuitenkaan uskalleta ilmoittaa vastatoimien 
pelossa.

ja perusoikeuden, myös sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta koskevan 
perusoikeuden, suojelemiseen. 
Väärinkäytösten paljastajat ovat 
ratkaisevassa asemassa yleisen edun 
vastaisten väärinkäytösten tai epäeettisten 
ja epärehellisten toimien paljastamisessa. 
Tosiseikkojen laillisuuden arviointi on 
heille usein vaikeaa, mutta Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen mukaan 
laillisuuden arviointi ei ole 
väärinkäytösten paljastajien tehtävä. 
Riittää, että he toimivat vilpittömästi ja 
tosiseikat pitävät paikkansa. Usein 
väärinkäytöksiin liittyvistä huolenaiheista 
tai epäilyistä ei kuitenkaan uskalleta 
ilmoittaa vastatoimien pelossa, jos 
paljastukset koskevat unionin alueella 
toimivien julkisten ja yksityisten elinten 
toimintaan liittyviä väärinkäytöksiä, 
huonoa hallintoa, varojen väärinkäyttöä, 
hallinnollisia epäkohtia tai mahdollista 
korruptiota; henkilöitä ei aidosti suojella, 
eivätkä he koe saavansa suojaa.

Tarkistus 7

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 ja tutkivat journalistit 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.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Unionin oikeuden rikkominen voi 
aiheuttaa vakavaa haittaa yleiselle edulle ja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
käyttämiselle. On varmistettava
väärinkäytösten paljastajien tehokas 
suojelu vastatoimilta ja otettava käyttöön 
tehokkaita ja luottamuksellisia
ilmoituskanavia.

Tarkistus 9

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 paljastajia on suojeltava, 
jos he paljastavat oikeuden 
rikkomistapauksia tai väärinkäytöksiä tai 
väärää toimintaa yleisen edun nimissä.
Suojelun riittämättömyys jossakin 
jäsenvaltiossa ei pelkästään häiritse EU:n 
politiikkojen toteuttamista kyseisessä 
jäsenvaltiossa, vaan saattaa myös aiheuttaa 
heijastusvaikutuksia muissa jäsenvaltioissa 
ja koko unionissa.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän vuoksi yhteisiä (5) Tämän vuoksi yhteisiä 
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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.

oikeudellisia vähimmäisvaatimuksia, joilla 
taataan väärinkäytösten paljastajien 
tehokas suojelu yleisellä ja kattavalla 
tavalla, olisi sovellettava kaikissa unionin
ja kansallisissa säädöksissä ja
politiikanaloilla, joiden osalta i) 
täytäntöönpanoa on tarpeen lujittaa; ii)se, 
että väärinkäytöksistä ei ilmoiteta 
riittävästi, vaikuttaa täytäntöönpanoon
olennaisella tavalla, ja iii) unionin tai 
kansallisen oikeuden rikkominen aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa 
haittaa.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Suojelemalla väärinkäytösten 
paljastajia voidaan myös ehkäistä sellaista 
unionin liikenneturvallisuussääntöjen 
rikkomista, joka voisi johtaa ihmishenkien 
vaarantumiseen. Tämä on jo tunnustettu 
lentoliikenteen38 ja meriliikenteen39

turvallisuutta koskevissa unionin 
säädöksissä, joissa otetaan käyttöön 
räätälöityjä toimenpiteitä väärinkäytösten 
paljastajien suojelemiseksi sekä otetaan 
käyttöön erityisiä ilmoituskanavia. 
Kyseisissä säädöksissä säädetään myös 
niiden työntekijöiden suojelusta, jotka 
ilmoittavat omista vilpittömistä 
erehdyksistään (nk. oikeudenmukainen 
turvallisuuskulttuuri). Näillä kahdella alalla 
väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi 
käyttöön otettuja toimenpiteitä on 
täydennettävä, minkä lisäksi on 
parannettava turvallisuusvaatimuksia myös 
muiden liikennemuotojen osalta säätämällä 
vastaavista toimenpiteistä tie- ja 
rautatieliikenteen alalla.

(9) Suojelemalla väärinkäytösten 
paljastajia voidaan myös ehkäistä sellaista 
unionin liikenneturvallisuussääntöjen 
rikkomista, joka voisi johtaa ihmishenkien 
vaarantumiseen. Tämä on jo tunnustettu 
lentoliikenteen38 ja meriliikenteen39

turvallisuutta koskevissa unionin 
säädöksissä, joissa otetaan käyttöön 
räätälöityjä toimenpiteitä väärinkäytösten 
paljastajien suojelemiseksi sekä otetaan 
käyttöön erityisiä ilmoituskanavia. 
Kyseisissä säädöksissä säädetään myös 
niiden työntekijöiden suojelusta, jotka 
ilmoittavat omista vilpittömistä 
erehdyksistään (nk. oikeudenmukainen 
turvallisuuskulttuuri). Muun muassa näillä 
kahdella alalla väärinkäytösten paljastajien 
suojelemiseksi käyttöön otettuja 
toimenpiteitä on täydennettävä, minkä 
lisäksi on parannettava 
turvallisuusvaatimuksia myös muiden 
liikennemuotojen osalta säätämällä 
vastaavista toimenpiteistä tie- ja 
rautatieliikenteen alalla.

_________________ _________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 
3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien 
ilmoittamisesta, analysoinnista ja 
seurannasta siviili-ilmailun alalla (EUVL 
L 122, s. 18).

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

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/54/EU, annettu 20 päivänä 
marraskuuta 2013, merityötä koskevan 
vuoden 2006 yleissopimuksen 
noudattamiseen ja täytäntöönpanon 
valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion 
velvollisuuksista (EUVL L 329, s. 1), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, satamavaltioiden 
suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 
s. 57).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/54/EU, annettu 20 päivänä 
marraskuuta 2013, merityötä koskevan 
vuoden 2006 yleissopimuksen 
noudattamiseen ja täytäntöönpanon 
valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion 
velvollisuuksista (EUVL L 329, s. 1), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, satamavaltioiden 
suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 
s. 57).

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Myös yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojelu, joka on vahvistettu 
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
8 artiklassa, on ala, jolla väärinkäytösten 
paljastajilla on keskeinen asema sellaisten 
unionin oikeuteen kohdistuvien 
rikkomisten ilmi saattamisessa, jotka 
voivat aiheuttaa yleiseen etuun kohdistuvaa 
haittaa. Sama koskee verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuudesta annettua 
direktiiviä45, jossa säädetään (myös muiden 
kuin henkilötietojen turvallisuuteen 
vaikuttavien) poikkeamien ilmoittamisesta 
ja vahvistetaan turvallisuusvaatimukset, 
joita sovelletaan eri alojen (mm. energia-, 
terveydenhuolto-, liikenne- ja pankkialan) 
keskeisten palvelujen tarjoajiin sekä 
digitaalisten palvelujen tarjoajiin. 
Väärinkäytösten paljastajien ilmoitukset 
ovat tällä alalla erityisen arvokkaita, koska 
niiden avulla voidaan estää 
turvapoikkeamat, jotka voisivat vaikuttaa 
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käytettäviin digitaalisiin palveluihin. Näin 
voidaan osaltaan varmistaa 
sisämarkkinoiden toiminnan ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta 
olennaisten palvelujen jatkuvuus.

talouden ja yhteiskunnan keskeisiin 
toimintoihin ja yleisesti käytettäviin 
digitaalisiin palveluihin, sekä estää kaikki 
unionin tietosuojalainsäädännön 
rikkomukset. Näin voidaan osaltaan 
varmistaa yhteiskunnan 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.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

aloihin liittyvien väärinkäytösten 
paljastamisessa; he ovat joukko erittäin 
alttiissa asemassa olevia ammattilaisia, 
joille merkittävien väärinkäytösten ja 
korruptiovyyhtien paljastaminen maksaa 
usein heidän työpaikkansa, vapautensa ja 
jopa henkensä; tämän takia olisi 
sisällytettävä erityisiä toimenpiteitä 
tutkivien toimittajien suojelemiseksi 
väärinkäytösten paljastajien 
suojelemiseksi annettavaan laaja-alaiseen 
lainsäädäntöehdotukseen. Tutkivan 
journalismin ja väärinkäytösten 
paljastajien suojelu on tarpeen myös, jotta 
voidaan helpottaa tällaisten petosten ja 
laittoman toiminnan paljastamista ja 
ehkäisemistä ja niistä johtuvien 
seuraamusten määräämistä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Väärinkäytösten paljastajat, jotka 
ilmoittavat väärinkäytöksistä ja työ- ja 
sosiaalilainsäädännön rikkomuksista, 
ovat keskeisessä asemassa työpaikkojen 
turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden 
varmistamisessa. Jos tietyssä 
organisaatiossa työskentelevä tai 
työskennellyt tai siihen yhteydessä ollut 
henkilö ilmoittaa sääntöjen rikkomuksista 
kyseisessä organisaatiossa, hänelle on 
taattava täydellinen suojelu tämän 
säädöksen nojalla.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Aina kun hyväksytään sellainen (19) Aina kun hyväksytään sellainen 
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uusi unionin säädös, jossa on sen 
täytäntöönpanon tehostamiseksi 
asianmukaista säätää väärinkäytösten 
paljastajien suojelusta, olisi harkittava, 
pitäisikö tämän direktiivin liitettä muuttaa 
sisällyttämällä kyseinen säädös sen
soveltamisalaan.

uusi unionin säädös, jossa on sen 
täytäntöönpanon tehostamiseksi 
asianmukaista säätää väärinkäytösten 
paljastajien suojelusta, se olisi lisättävä
tämän direktiivin liitteeseen niin, että
kyseinen säädös sisällytetään sen
soveltamisalaan.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
suojelua, joka on myönnetty unionin 
työlainsäädännön rikkomisesta 
ilmoittaville työntekijöille. Erityisesti 
työterveys- ja työturvallisuuden osalta 
jäsenvaltioilla on jo puitedirektiivin
89/391/ETY 11 artiklan nojalla 
velvollisuus varmistaa, että työntekijöille ja 
heidän edustajilleen ei saa koitua haittaa 
siitä, että he pyytävät työnantajalta 
asianmukaisia toimenpiteitä ja tekevät 
ehdotuksia työntekijöihin kohdistuvien 
vaarojen vähentämiseksi ja/tai vaarojen 
aiheuttajien poistamiseksi. Työntekijöillä 
ja heidän edustajillaan on oikeus saattaa 
asia toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten käsiteltäväksi, jos he 
katsovat, että työnantajan toteuttamat 
toimenpiteet ja käyttämät keinot eivät ole 
riittäviä työturvallisuuden ja -terveyden 
takaamiseksi.

(20) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
suojelua, joka on myönnetty 
väärinkäytöksistä taikka unionin tai 
kansallisen lainsäädännön rikkomisesta 
ilmoittaville työntekijöille. Erityisesti 
työterveys- ja työturvallisuuden osalta 
jäsenvaltioilla on jo 
puitedirektiivin 89/391/ETY 11 artiklan 
nojalla velvollisuus varmistaa, että 
työntekijöille ja heidän edustajilleen ei saa 
koitua haittaa siitä, että he pyytävät 
työnantajalta asianmukaisia toimenpiteitä 
ja tekevät ehdotuksia työntekijöihin 
kohdistuvien vaarojen vähentämiseksi 
ja/tai vaarojen aiheuttajien poistamiseksi. 
Työntekijöillä ja heidän edustajillaan on 
oikeus saattaa asia toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi, 
jos he katsovat, että työnantajan 
toteuttamat toimenpiteet ja käyttämät 
keinot eivät ole riittäviä työturvallisuuden 
ja -terveyden takaamiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
sellaisten kansallista turvallisuutta 

(21) Tällä direktiivillä ei pitäisi rajoittaa 
sellaisten kansallista turvallisuutta 
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koskevien ja muiden 
turvallisuusluokiteltujen tietojen suojelua, 
joita on unionin lainsäädännön tai 
jäsenvaltioiden voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
nojalla turvallisuussyistä suojattava 
luvattomalta pääsyltä. Tämän direktiivin 
säännösten ei pitäisi vaikuttaa etenkään 
velvollisuuksiin, jotka perustuvat EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevista säännöistä 
13 päivänä maaliskuuta 2015 annettuun 
komission päätökseen (EU, Euratom) 
2015/444 tai turvallisuussäännöistä EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamiseksi 23 päivänä syyskuuta 2013 
annettuun neuvoston päätökseen.

koskevien ja muiden 
turvallisuusluokiteltujen tietojen suojelua, 
joita on unionin lainsäädännön tai 
jäsenvaltioiden voimassa olevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
nojalla turvallisuussyistä suojattava 
luvattomalta pääsyltä. Kansallista 
turvallisuutta koskevien tietojen käyttöä 
koskevien rajoitusten olisi oltava rajallisia 
ja selvästi määriteltyjä. Tämän direktiivin 
säännösten ei pitäisi vaikuttaa 
velvollisuuksiin, jotka perustuvat EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamista koskevista säännöistä 
13 päivänä maaliskuuta 2015 annettuun 
komission päätökseen (EU, Euratom) 
2015/444 tai turvallisuussäännöistä EU:n 
turvallisuusluokiteltujen tietojen 
suojaamiseksi 23 päivänä syyskuuta 2013 
annettuun neuvoston päätökseen.

Tarkistus 18
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 tiedoista, 
jotka koskevat yleiseen etuun kohdistuvia 
uhkia tai haittoja, käyttävät oikeuttaan 
sananvapauteen. Demokraattiseen 
yhteiskuntaan olennaisesti kuuluva 
sananvapaus vahvistetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 11 artiklassa ja 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
10 artiklassa. Siihen sisältyy myös 
tiedotusvälineiden vapaus ja 
moniarvoisuus.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Sen vuoksi tämä direktiivi perustuu 
sananvapautta koskevaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja periaatteisiin, jotka 
Euroopan neuvosto on sen pohjalta 
esittänyt väärinkäytösten paljastajien 
suojelusta vuonna 2014 antamassaan 
suosituksessa51.

(23) Sen vuoksi tämä direktiivi perustuu 
sananvapautta koskevaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön ja erityisesti sen 
12 päivänä helmikuuta 2018 antamaan 
tuomioon asiassa Guja v. Moldova ja 
periaatteisiin, jotka Euroopan neuvosto on 
sen pohjalta esittänyt väärinkäytösten 
paljastajien suojelusta vuonna 2014 
antamassaan suosituksessa51.

__________________ __________________

51 CM/Rec(2014)7. 51 CM/Rec(2014)7.

Tarkistus 20
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 oikeussuojaa, kun he 
ovat saaneet ilmoittamansa tiedot työnsä 
yhteydessä, minkä vuoksi he ovat vaarassa 
joutua vastatoimien kohteeksi työnsä 
yhteydessä. Suojelun perusteena on se, että 
väärinkäytösten paljastaja on 
haavoittuvassa asemassa suhteessa 
henkilöön, josta heidän työsuhteensa 
käytännössä riippuu. Työsuhteella ei saa 
rajoittaa kenenkään oikeutta 
sananvapauteen.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Unionin oikeuden tehokas 
täytäntöönpano edellyttää, että suojelua 
myönnetään mahdollisimman laajoille 
henkilöryhmille riippumatta siitä, ovatko 
nämä unionin vai kolmansien maiden 
kansalaisia, kun nämä henkilöt saavat 
työnsä yhteydessä (riippumatta tehtävien 
laadusta tai siitä, maksetaanko niistä 
palkkaa) erityisasemansa vuoksi tietoonsa 
sellaisia rikkomisiin liittyviä seikkoja, 
joista ilmoittaminen olisi yleisen edun 
mukaista, ja kun he voivat joutua tällaisen 
ilmoittamisen vuoksi vastatoimien 
kohteeksi. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että suojelun tarve 
määritellään kaikkien asiaa koskevien 
olosuhteiden perusteella eikä ainoastaan 
kyseisen suhteen luonteen perusteella, jotta 
suojelu kattaa kaikki mahdolliset henkilöt, 
joilla on laajassa merkityksessä yhteys 
siihen organisaatioon, jossa rikkominen on 
tapahtunut.

(25) Unionin oikeuden tehokas 
täytäntöönpano edellyttää, että suojelua 
myönnetään mahdollisimman laajoille 
henkilöryhmille riippumatta siitä, ovatko 
nämä unionin vai kolmansien maiden 
kansalaisia, kun nämä henkilöt saavat 
tehtäviensä yhteydessä (riippumatta 
tehtävien laadusta tai siitä, maksetaanko 
niistä palkkaa) erityisasemansa vuoksi 
tietoonsa sellaisia rikkomisiin liittyviä 
seikkoja, joista ilmoittaminen olisi yleisen 
edun mukaista, ja kun he voivat joutua 
tällaisen ilmoittamisen vuoksi vastatoimien 
kohteeksi. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että suojelun tarve 
määritellään kaikkien asiaa koskevien 
olosuhteiden perusteella eikä ainoastaan 
kyseisen suhteen luonteen perusteella, jotta 
suojelu kattaa kaikki mahdolliset henkilöt, 
joilla on laajassa merkityksessä yhteys 
siihen organisaatioon, jossa rikkominen on 
tapahtunut.

Tarkistus 22
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 

(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, mukaan luettuina 
julkishallinnon toimihenkilöt. 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 
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työsuhteissa on usein vaikea soveltaa 
epäoikeudenmukaista kohtelua koskevaa 
tavanomaista suojelua.

vuokrausyrityksen kanssa, koska 
tämäntyyppisissä työsuhteissa on usein 
vaikea soveltaa epäoikeudenmukaista 
kohtelua koskevaa tavanomaista suojelua. 
Suojelua olisi siten myönnettävä myös 
henkilöille, joiden työsopimus on 
päättynyt, sekä palkallisille ja 
palkattomille harjoittelijoille.

__________________ __________________

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 23
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 

(27) Suojelun tulisi kattaa myös 
henkilöt, jotka helpottavat ilmoittamista, 
ja tutkivat journalistit, jotka hankkivat ja 
julkaisevat tietoja rikkomisista, sekä muut 
luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmät, 
joilla voi olla keskeinen asema
lainsäädännön rikkomista koskevien 
tietojen paljastamisessa ja jotka voivat olla 
työnsä vuoksi taloudellisesti tai muulla 
tavoin 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 
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tyypillisesti kärsimään vastatoimista, joita 
voivat olla esimerkiksi palvelusopimuksen 
tai käyttöluvan tai muun luvan 
ennenaikainen irtisanominen tai 
peruuttaminen, 
liiketoimintamahdollisuuksien ja tulojen 
menettäminen, pakottaminen, pelottelu tai 
ahdistelu, mustalle listalle asettaminen / 
boikotointi tai maineen vahingoittaminen. 
Myös osakkeenomistajat ja hallintoelinten 
jäsenet voivat joutua kärsimään 
esimerkiksi taloudellisista vastatoimista tai 
pelottelusta tai ahdistelusta, mustalle 
listalle asettamisesta tai maineen 
vahingoittamisesta. Suojelun tulisi kattaa 
myös henkilöt, jotka hakevat työtä 
sellaisesta organisaatiosta tai neuvottelevat 
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.

tarjoavat itsenäiset ammatinharjoittajat, 
freelance-työntekijät, toimeksisaajat, 
alihankkijat ja tavarantoimittajat, joutuvat 
tyypillisesti kärsimään vastatoimista, joita 
voivat olla esimerkiksi palvelusopimuksen 
tai käyttöluvan tai muun luvan 
ennenaikainen irtisanominen tai 
peruuttaminen, 
liiketoimintamahdollisuuksien ja tulojen 
menettäminen, pakottaminen, pelottelu tai 
ahdistelu, mustalle listalle asettaminen / 
boikotointi tai maineen vahingoittaminen. 
Myös osakkeenomistajat ja hallintoelinten 
jäsenet voivat joutua kärsimään 
esimerkiksi taloudellisista vastatoimista tai 
pelottelusta tai ahdistelusta, mustalle 
listalle asettamisesta tai maineen 
vahingoittamisesta. Suojelun tulisi kattaa 
myös henkilöt, jotka hakevat työtä 
sellaisesta organisaatiosta tai neuvottelevat 
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 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 25
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Väärinkäytösten paljastajien 
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.

(28) Väärinkäytösten paljastajien 
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. 
Tutkijoihin tai toimittajiin kohdistuvat 
vastatoimet voivat tapahtua strategisina 
oikeudenkäynteinä, jotka koskevat 
esimerkiksi herjausta tai 
kunnianloukkausta.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Suojelua olisi annettava myös 
kaikille henkilöille, jotka työskentelevät 
unionin toimielimissä, elimissä ja 
virastoissa, sekä henkilöille, jotka 
työskentelevät unionin alueen 
ulkopuolella sijaitsevissa eurooppalaisissa 
oikeushenkilöissä. Euroopan unionin 
toimielinten, virastojen ja elinten olisi 
hyväksyttävä ja pantava täytäntöön 
väärinkäytösten paljastajia suojelevia 
sisäisiä sääntöjä asetuksen N:o 31 (ETY), 
11 (Euratom), jäljempänä 
’henkilöstösäännöt’, 22 a, 22 b ja 
22 c artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Tehokas suojelu edellyttää 
riittävää koulutusta ja toimistoa, josta 
väärinkäytösten paljastajat saavat tietoa 
oikeuksistaan, julkistamisvaihtoehdoista 
ja rajoituksista, jotta he ovat tietoisia 
oikeuksistaan ja vastuustaan. Tämän ei 
pitäisi korvata mahdollisuutta käyttää 
riippumatonta oikeudellista neuvontaa, 
jota pitäisi olla myös saatavilla.

Tarkistus 28

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) Väärinkäytöksen tai unionin ja 
kansallisen 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 perusteettomia huhuja ja 
kuulopuheita. Suojelua olisi annettava 
toimielimissä unionin alueella 
työskentelevien henkilöiden lisäksi 
unionin alueen ulkopuolella sijaitsevissa 
eurooppalaisissa oikeushenkilöissä 
työskenteleville henkilöille. Sitä olisi 
sovellettava myös unionin toimielinten, 
virastojen ja elinten virkamiehiin, 
toimihenkilöihin ja harjoittelijoihin.
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Tarkistus 29

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 teot ja laiminlyönnit, 
joista aiheutuu haittaa väärinkäytösten 
paljastajille.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Mahdollisten väärinkäytösten 
paljastajien olisi voitava vapaasti valita 
haluamansa ilmoituskanava riippumatta 
siitä, onko se sisäinen tai ulkoinen 
kanava, tai päättää paljastaa tiedot 
julkisuuteen esimerkiksi 
tiedotusvälineiden välityksellä, edellyttäen 
että paljastuksen luottamuksellisuus ja 
nimettömyys on täysin turvattu, että 
tietosuoja on varmistettu ja että 
toimittajia, bloginpitäjiä ja yleisesti 
tiedotusvälineitä ei koskaan pakoteta 
paljastamaan lähteidensä henkilöllisyyttä. 
Väärinkäytösten paljastajia olisi 
suojeltava riippumatta siitä, minkä 
ilmoituskanavan he valitsevat.

Tarkistus 31
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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 
erityisen tärkeitä tietolähteitä tutkivien 
toimittajien kannalta. Väärinkäytösten 
paljastajien sekä tutkivien journalistien 
tehokas suojeleminen vastatoimilta ja 
kaikenlaiselta häirinnältä 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.

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, joilla on toimivalta ottaa 
vastaan tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat rikkomisia koskevat ilmoitukset 
ja toteuttaa niiden perusteella tarvittavat 
jatkotoimet ja jotka myös takaavat 
mahdollisimman korkean 
riippumattomuuden ja puolueettomuuden 
tason. Nämä voivat olla asianomaisen alan 
sääntely- tai valvontaviranomaisia, 
lainvalvontaviranomaisia, 
korruptiontorjuntaviranomaisia ja 
oikeusasiamiehiä. Toimivaltaisiksi 
nimetyillä viranomaisilla on oltava 
tarvittavat valmiudet ja valtuudet arvioida 
ilmoituksessa esitettyjen väitteiden 
paikkansapitävyyttä ja puuttua 
ilmoitettuihin rikkomisiin, muun muassa 
käynnistämällä tutkinta- tai syytetoimet tai 
varojen takaisinperintä tai muut 
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toimivaltuuksiensa mukaisesti. asianmukaiset korjaavat toimet 
toimivaltuuksiensa mukaisesti. Kyseisissä 
viranomaisissa työskentelevän 
henkilöstön on oltava erikoistunutta ja 
asianmukaisesti koulutettua sekä unionin 
ja jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädäntöä 
koskevan koulutuksen saanutta. 
Euroopan oikeusasiamiehen yhteyteen 
olisi samalla perustettava riippumaton 
neuvonta- ja ilmoitusyksikkö, jonka 
tehtävänä on koordinoida toimia 
jäsenvaltioiden kanssa ja antaa 
neuvontaa erityisistä toimenpiteistä 
väärinkäytösten paljastajien ja tutkivien 
journalistien suojelemiseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Ilmoittavien henkilöiden olisi 
voitava vapaasti valita sopivin kanava 
tietojen ilmoittamiseen ja paljastamiseen 
riippumatta siitä, onko kyseessä sisäinen 
vai ulkoinen kanava, ilman kanavien 
tiukkaa hierarkiaa.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Olisi oltava selvää, että silloin kun 
yksityisillä oikeushenkilöillä ei ole sisäisiä 
ilmoituskanavia, ilmoittavien henkilöiden 
olisi voitava tehdä suoraan ulkoinen
ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille, ja 
tällaisilla henkilöillä olisi oltava tässä 
direktiivissä säädetty suojelu vastatoimia 
vastaan.

(40) Ilmoittavien henkilöiden olisi 
voitava tehdä ilmoitus toimivaltaisille 
viranomaisille, ja heillä olisi oltava tässä 
direktiivissä säädetty suojelu vastatoimia 
vastaan.
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Tarkistus 35
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) Edellyttäen, että ilmoittavan 
henkilön nimettömyys tai 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 
nimettömyyttä tai henkilöllisyyden 
luottamuksellisuutta, kuten 
henkilökohtaisesti tai erityiseen 
palautelaatikkoon tehtäviin ilmoituksiin. 
Nimettömät ilmoitukset olisi otettava 
käsiteltäviksi ja nimettömien 
väärinkäytösten paljastajien suojelu olisi 
järjestettävä tapauksissa, joissa suojelua 
vaaditaan.

Tarkistus 36
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. 
Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla 
ulkoisten ilmoitusalustojen tarjoajat, 
ulkopuoliset neuvonantajat tai 
tilintarkastajat tai ammattiliittojen 
edustajat.

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

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Sisäisten ilmoitusmenettelyjen 
tulisi olla sellaisia, että yksityiset 
oikeushenkilöt voivat niiden avulla ottaa 
vastaan ja tutkia täysin luottamuksellisesti 
ilmoituksia, joiden tekijät ovat yrityksen ja 
sen tytäryhtiöiden tai sidosyritysten 
(konserni) työntekijöitä ja mahdollisesti 
myös konserniin edustussuhteessa olevia 
toimijoita ja sen tavarantoimittajia ja keitä 
tahansa henkilöitä, jotka ovat saaneet 
tietonsa yritykseen ja konserniin liittyvän 
työnsä yhteydessä.

(44) Sisäisten ilmoitusmenettelyjen 
tulisi olla sellaisia, että yksityiset 
oikeushenkilöt voivat niiden avulla ottaa 
vastaan ja tutkia täysin luottamuksellisesti 
ja nimettömyyttä tarpeen mukaan 
noudattaen ilmoituksia, joiden tekijät ovat 
yrityksen ja sen tytäryhtiöiden tai 
sidosyritysten (konserni) työntekijöitä ja 
mahdollisesti myös konserniin 
edustussuhteessa olevia toimijoita ja sen 
tavarantoimittajia ja keitä tahansa 
henkilöitä, jotka ovat saaneet tietonsa 
yritykseen ja konserniin liittyvän työnsä 
yhteydessä.

Tarkistus 38

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 

(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 asianmukainen taitotieto, 
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, 
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tarkastuksesta vastaava johtaja, 
talousjohtaja tai hallituksen jäsen.

yksityisyydensuojasta tai sisäisestä 
tarkastuksesta vastaava johtaja, 
talousjohtaja tai hallituksen jäsen.

Tarkistus 39

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 
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.

(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.
Niiden olisi myös annettava tietoa 
väärinkäytösten paljastajille taatuista 
oikeuksista ja erityisesti näiden 
oikeudesta ilmaista tietoja tämän 
direktiivin nojalla sekä mahdollisuudesta 
kääntyä väärinkäytösten paljastajien 
suojelussa mukana olevien 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
puoleen, erityisesti niiden, jotka antavat 
strategista ja oikeudellista neuvontaa 
väärinkäytösten paljastajille. Tätä 
koskevat tiedot on esitettävä 
ymmärrettävässä ja helposti saatavilla 
olevassa muodossa ja mahdollisuuksien 
mukaan työntekijöiden lisäksi myös muille 
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 
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koskevien koulutusten sisältöä.

Tarkistus 40
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, nimettömästi tai täysin 
luottamuksellisesti sellaisten 
toimivaltaisten viranomaisten tietoon, jotka 
pystyvät tutkimaan niitä ja 
mahdollisuuksien mukaan korjaamaan 
ongelman.

Tarkistus 41

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 
liittyvien olosuhteiden vuoksi ja etenkin, 
jos ilmoituksen kohteena oleva asia voi 
luonteensa ja monimutkaisuutensa vuoksi 
edellyttää pitkällistä tutkintaa.

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

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale
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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. 
Väärinkäytösten paljastamista 
harkitsevien henkilöiden olisi aina voitava 
vapaasti päättää, käyttävätkö he sisäisiä 
vai ulkoisia ilmoittamiskanavia.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(58) Ilmoittavan ja ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön henkilötietojen 
suojaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta 
voidaan välttää epäoikeudenmukainen 
kohtelu ja maineen vahingoittuminen 
henkilötietojen, etenkin henkilöllisyyttä 
koskevien tietojen, paljastumisen 
seurauksena. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tämän vuoksi otettava 
käyttöön luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2016/679 
(yleinen tietosuoja-asetus) vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti asianmukaiset
tietosuojamenettelyt, joiden 
erityistarkoituksena on ilmoittavan ja 
ilmoituksen kohteena olevan henkilön sekä 
ilmoituksessa mahdollisesti mainitun 
kolmannen henkilön suojaaminen. 
Tällaisten tietosuojamenettelyjen olisi 
sisällettävä toimivaltaisen viranomaisen 
sisäinen turvallinen järjestelmä, jota voivat 
käyttää ainoastaan siihen valtuutetut 
henkilöstön jäsenet.

(58) Ilmoittavan ja ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön henkilötietojen 
suojaaminen sekä tietojen 
luottamuksellisuus on ratkaisevan tärkeää, 
jotta voidaan välttää epäoikeudenmukainen 
kohtelu, mahdollinen häirintä tai pelottelu
ja maineen vahingoittuminen 
henkilötietojen, etenkin henkilöllisyyttä 
koskevien tietojen, paljastumisen 
seurauksena. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tämän vuoksi otettava
käyttöön luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2016/679 
(yleinen tietosuoja-asetus) vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti asianmukaiset 
tietosuojamenettelyt, joiden 
erityistarkoituksena on ilmoittavan ja 
ilmoituksen kohteena olevan henkilön sekä 
ilmoituksessa mahdollisesti mainitun 
kolmannen henkilön suojaaminen. 
Tällaisten tietosuojamenettelyjen olisi 
sisällettävä toimivaltaisen viranomaisen 
sisäinen turvallinen järjestelmä, jota voivat 
käyttää ainoastaan siihen valtuutetut 
henkilöstön jäsenet.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Toimivaltaisten viranomaisten 
menettelyistä säännöllisesti tehtävän 
uudelleentarkastelun ja niiden keskinäisen 
hyvien käytäntöjen vaihdon avulla olisi 
taattava, että kyseiset menettelyt ovat 
riittäviä ja näin myös tarkoitukseensa 
soveltuvia.

(59) Toimivaltaisten viranomaisten 
menettelyistä säännöllisesti tehtävän 
uudelleentarkastelun ja niiden keskinäisen 
hyvien käytäntöjen vaihdon, myös 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
suositusten, avulla olisi taattava, että 
kyseiset menettelyt ovat riittäviä ja näin 
myös tarkoitukseensa soveltuvia.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Jotta ilmoittava henkilö voi saada 
suojelua, hänellä olisi oltava perusteltu syy 
uskoa asiaan liittyvien olosuhteiden ja 
hänen saatavillaan ilmoitusajankohtana 
olevien tietojen perusteella, että hänen 
ilmoittamansa asiat ovat paikkansapitäviä. 
Näiden perusteltujen syiden olisi oletettava 
olevan olemassa, paitsi jos tai kunnes toisin 
todistetaan. Tämä on keskeinen tae 
ilkivaltaisia ja perusteettomia tai 
perättömiä ilmoituksia vastaan, sillä sen 
avulla varmistetaan, että ne, jotka tahallaan 
ja tietoisesti ilmoittavat vääriä tai 
harhaanjohtavia tietoja, eivät ole 
oikeutettuja suojeluun. Toisaalta sen avulla 
varmistetaan, että ilmoittava henkilö ei 
menetä suojelua siinä tapauksessa, että hän 
on tehnyt aiheettoman ilmoituksen 
vilpittömässä mielessä. Ilmoittavalla
henkilöllä olisi vastaavasti oltava oikeus 
tämän direktiivin mukaiseen suojeluun, jos 
hänellä on perusteltu syy uskoa, että 
ilmoitetut tiedot kuuluvat direktiivin 
soveltamisalaan.

(60) Jotta ilmoittava henkilö voi saada 
suojelua, hänellä olisi oltava perusteltu syy 
uskoa asiaan liittyvien olosuhteiden ja 
hänen saatavillaan ilmoitusajankohtana 
olevien tietojen perusteella, että hänen 
ilmoittamansa asiat ovat paikkansapitäviä. 
Näiden perusteltujen syiden olisi oletettava 
olevan olemassa, paitsi jos tai kunnes toisin 
todistetaan. Tämä on keskeinen tae 
ilkivaltaisia ja perusteettomia tai 
perättömiä ilmoituksia vastaan, sillä sen 
avulla varmistetaan, että ne, jotka tahallaan 
ja tietoisesti ilmoittavat vääriä tai 
harhaanjohtavia tietoja, eivät ole 
oikeutettuja suojeluun. Toisaalta sen avulla 
varmistetaan, että ilmoittava henkilö ei 
menetä suojelua siinä tapauksessa, että hän 
on tehnyt aiheettoman ilmoituksen 
vilpittömästi. Ilmoittavalla henkilöllä olisi 
vastaavasti oltava oikeus tämän direktiivin 
mukaiseen suojeluun, jos hänellä on 
perusteltu syy uskoa, että ilmoitetut tiedot 
kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 47

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 

(61) Erilaisten ilmoituskanavien käyttö
on tarpeen sen varmistamiseksi, että tiedot 
päätyvät niille henkilöille, jotka voivat 
varhaisessa vaiheessa ja tuloksellisesti 
edistää yleiseen etuun kohdistuvien riskien 
ratkaisemista. Toisaalta tämän periaatteen 
soveltamisesta on tarpeen antaa sääntöjä
joissain tapauksissa, jotta ilmoittava 
henkilö voi valita asiaan liittyvien 
olosuhteiden perusteella soveltuvimman 
ilmoittamiskanavan. Lisäksi on tarpeen 
suojata tietojen julkistamista ottaen 
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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.

huomioon sellaiset demokraattiset 
periaatteet kuin läpinäkyvyys ja 
vastuuvelvollisuus sekä perusoikeudet, 
kuten oikeus sananvapauteen ja 
tiedotusvälineiden vapauteen.

_________________

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: esim. Guja v. Moldova 
[GC], kantelu 14277/04, EIT 2008.

Tarkistus 48

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 

(62) Ilmoittavat henkilöt voivat kertoa
tietonsa käytettävissä olevien sisäisten 
kanavien kautta ensin työnantajalleen.
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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).

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(63) Lisäksi on muita tilanteita, joissa 
sisäisten ilmoituskanavien ei voida 
kohtuudella odottaa toimivan kunnolla, 
esimerkiksi jos ilmoittavilla henkilöillä on 
pätevä syy uskoa, että he joutuisivat 
ilmoittamisen vuoksi vastatoimien 
kohteeksi; että heidän toimintansa 
luottamuksellisuutta ei suojattaisi tai 
heidän nimetöntä ilmoitustaan ei 
tutkittaisi; 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 ja 
nimettömät ilmoitukset tutkitaan, jos 
todisteet ovat riittävät. Suojelu 
myönnetään myös silloin, kun ilmoittavalla 
henkilöllä on unionin oikeuden nojalla 
oikeus tehdä ilmoitus suoraan 
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rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
ehkäiseminen ja paljastaminen tai 
rahoituspalvelujen alaan liittyvä asia.

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.

Tarkistus 50

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 
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.

(64) Henkilöillä, jotka tekevät suoraan 
julkisen paljastuksen, olisi oltava oikeus 
suojeluun myös silloin, kun yleisön 
kannalta on ehdottoman tärkeää saada 
tieto suoraan tai kun rikkomiseen ei 
puututa (sitä ei esimerkiksi arvioida tai 
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.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Ilmoittavia henkilöitä olisi (65) Ilmoittavia henkilöitä ja välikäsiä 
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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.

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. Suojelua 
vastatoimilta olisi myönnettävä myös 
luonnollisille ja oikeushenkilöille, jotka 
ovat tiiviisti sidoksissa ilmoittavaan 
henkilöön, riippumatta tehtävien 
luonteesta tai siitä, saavatko he niistä 
maksun. 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. Suojelua olisi 
annettava myös siinä tapauksessa, että 
kolmannet osapuolet ryhtyvät suoriin 
ja/tai välillisiin vastatoimiin.

Tarkistus 52

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, 

(67) Potentiaaliset väärinkäytösten 
paljastajat saattavat jättää ilmoituksen 
tekemättä, jos he eivät ole varmoja siitä, 
miten ilmoitus pitäisi tehdä, tai siitä, 
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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.

saavatko he lopulta suojelua. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tästä annetaan tietoa käyttäjäystävällisellä 
tavalla ja että tieto on helposti suuren 
yleisön saatavilla, sekä tuettava tätä tietoa 
tarjoavien kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden työtä. 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.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(69) Tällä direktiivillä vahvistetuista 
oikeuksista ja velvollisuuksista ei pitäisi 
voida luopua sopimusteitse. Henkilöitä ei 
voida estää tekemästä ilmoituksia tai evätä 
heiltä suojelua tai rangaista heitä 
ilmoituksen tekemisestä vetoamalla 
yksilöiden oikeudellisiin tai sopimukseen 
perustuviin velvoitteisiin, kuten 
sopimuksiin sisältyviin 
lojaliteettilausekkeisiin tai 
luottamuksellisuutta/salassapitoa koskeviin 
sopimuksiin. Toisaalta tämä direktiivi ei 
saisi vaikuttaa kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen oikeudellisten 
ja muiden 
ammattisalassapitovelvollisuuksien 
suojeluun.
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Sen lisäksi, että vastatoimet on 
nimenomaisesti kiellettävä 
lainsäädännössä, on ratkaisevan tärkeää, 
että vastatoimien kohteeksi joutuneilla 
ilmoittavilla henkilöillä on käytössään 
oikeussuojakeinot. Kussakin tapauksessa 
asianmukaiset oikeussuojakeinot 
määräytyvät sen mukaan, millaisista 
vastatoimista on kyse. Näitä voivat olla 
esimerkiksi tilanteen palauttaminen 
ennalleen (jos henkilö on irtisanottu tai 
siirretty muualle tai alempiin työtehtäviin 
tai jos häneltä on evätty pääsy 
koulutukseen tai ylennys) tai peruutetun 
käyttöluvan, muun luvan tai sopimuksen 
palauttaminen; korvaus toteutuneista ja 
tulevista taloudellisista menetyksistä 
(aiempien tai tulevien palkkatulojen 
menetys tai työpaikan vaihdosta aiheutuvat 
kustannukset); korvaus muista 
taloudellisista vahingoista, kuten 
oikeuskuluista ja lääketieteellisestä 
hoidosta aiheutuvista kustannuksista sekä 
aineettomista vahingoista (kipu ja 
kärsimys).

(71) Sen lisäksi, että vastatoimet on 
nimenomaisesti kiellettävä 
lainsäädännössä, on ratkaisevan tärkeää, 
että vastatoimien kohteeksi joutuneilla 
ilmoittavilla henkilöillä on käytössään 
oikeussuojakeinot. Kussakin tapauksessa 
asianmukaiset oikeussuojakeinot 
määräytyvät sen mukaan, millaisista 
vastatoimista on kyse. Näitä voivat olla 
esimerkiksi tilanteen palauttaminen 
ennalleen (jos henkilö on irtisanottu tai 
siirretty muualle tai alempiin työtehtäviin 
tai jos häneltä on evätty pääsy 
koulutukseen tai ylennys) tai peruutetun 
käyttöluvan, muun luvan tai sopimuksen 
palauttaminen; korvaus toteutuneista ja 
tulevista taloudellisista menetyksistä 
(aiempien tai tulevien palkkatulojen 
menetys tai työpaikan vaihdosta aiheutuvat 
kustannukset); korvaus muista 
taloudellisista vahingoista, kuten 
oikeuskuluista ja lääketieteellisestä ja 
psykologisesta hoidosta aiheutuvista 
kustannuksista sekä aineettomista 
vahingoista (kipu ja kärsimys).

Tarkistus 55

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 

(75) Ilmoittaville henkilöille voi 
aiheutua huomattavat kustannukset 
oikeudenkäyntimaksuista, kun he kiistävät 
heitä vastaan toteutetut vastatoimet 
oikeudenkäyntimenettelyssä. Vaikka nämä 
kustannukset korvattaisiin heille 
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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.

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 on
tällaisilla henkilöillä olevan suojelua 
koskevan oikeuden tehokkaan 
täytäntöönpanon kannalta olennaisen 
tärkeää.

_________________ _________________

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 56

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti Tarkistus

(80) Tällä direktiivillä otetaan käyttöön 
vähimmäisvaatimukset, ja jäsenvaltioilla 
olisi oltava valtuudet ottaa käyttöön tai 
pitää voimassa ilmoittavan henkilön 
kannalta suotuisampia säännöksiä 
edellyttäen, että kyseiset säännökset eivät 
haittaa ilmoituksen kohteena olevien 
henkilöiden suojelua koskevia 
toimenpiteitä.

(80) Tällä direktiivillä otetaan käyttöön 
vähimmäisvaatimukset, ja jäsenvaltioilla 
olisi oltava valtuudet ottaa käyttöön tai 
pitää voimassa ilmoittavan henkilön 
kannalta suotuisampia säännöksiä ja niitä 
olisi kannustettava tähän edellyttäen, että 
kyseiset säännökset eivät haittaa 
ilmoituksen kohteena olevien henkilöiden 
suojelua koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 81 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(81) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Sisämarkkinoiden olisi 
tuotava unionin kansalaisille lisäarvoa 
parantamalla tavaroiden ja palvelujen 
laatua ja turvallisuutta ja varmistamalla 
kansanterveyden ja ympäristön 
korkeatasoinen suojelu sekä henkilötietojen 
vapaa liikkuvuus. SEUT-sopimuksen 
114 artikla on näin ollen asianmukainen 
oikeusperusta sisämarkkinoiden 
toteuttamisen ja toiminnan kannalta 
tarvittavien toimenpiteiden hyväksymistä 
varten. SEUT-sopimuksen 114 artiklan 
lisäksi tällä direktiivillä olisi oltava muita 
erityisiä oikeusperustoja, jotta voidaan 
kattaa alat, joilla unioni voi hyväksyä 
toimenpiteitä SEUT-sopimuksen 16, 33, 43 
ja 50 artiklaan ja 53 artiklan 1 kohtaan sekä 
62, 91, 100, 103, 109, 168, 169 ja 207 
artiklan ja Euratomin 
perustamissopimuksen 31 artiklan nojalla. 
Koska tämän direktiivin tarkoituksena on 
myös parantaa unionin taloudellisten etujen 
suojelua, myös SEUT-sopimuksen 
325 artiklan 4 kohta olisi otettava sen 
oikeusperustaksi.

(81) SEUT-sopimuksen 26 artiklan 
2 kohdan mukaisesti sisämarkkinat 
käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja 
ja jolla taataan tavaroiden ja palvelujen 
vapaa liikkuvuus. Sisämarkkinoiden olisi 
tuotava unionin kansalaisille lisäarvoa 
parantamalla tavaroiden ja palvelujen 
laatua ja turvallisuutta ja varmistamalla 
kansanterveyden ja ympäristön 
korkeatasoinen suojelu sekä henkilötietojen 
vapaa liikkuvuus. SEUT-sopimuksen 
114 artikla on näin ollen asianmukainen 
oikeusperusta sisämarkkinoiden 
toteuttamisen ja toiminnan kannalta 
tarvittavien toimenpiteiden hyväksymistä 
varten. SEUT-sopimuksen 114 artiklan 
lisäksi tällä direktiivillä olisi oltava muita 
erityisiä oikeusperustoja, jotta voidaan 
kattaa alat, joilla unioni voi hyväksyä 
toimenpiteitä SEUT-sopimuksen 9, 10, 11, 
12, 15, 16, 33, 43 ja 50 artiklan ja 
53 artiklan 1 kohdan sekä 62, 91, 100, 103, 
109, 168, 169, 207 ja 352 artiklan ja 
Euratomin perustamissopimuksen 
31 artiklan nojalla. Koska tämän direktiivin 
tarkoituksena on myös parantaa unionin 
taloudellisten etujen suojelua, myös SEUT-
sopimuksen 325 artiklan 4 kohta olisi 
otettava sen oikeusperustaksi.

Tarkistus 58
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 
käyttöön väärinkäytösten paljastajien 
tehokas suojelu, vaan se voidaan saavuttaa 

(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 väärinkäytös tai 
unionin oikeuden rikkominen voi aiheuttaa 
yleiseen etuun kohdistuvaa vakavaa 
haittaa, ottamalla käyttöön väärinkäytösten 
paljastajien tehokas suojelu, vaan se 
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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.

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.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
periaatteet. Sen vuoksi tämä direktiivi on 
pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti. Tällä direktiivillä 
pyritään varmistamaan erityisesti, että 
sananvapautta ja tiedonvälityksen 
vapautta, oikeutta henkilötietojen suojaan, 
elinkeinovapautta, oikeutta korkeatasoiseen 
kuluttajansuojaan, oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja oikeutta 
puolustukseen noudatetaan 
täysimääräisesti.

(85) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita. Sen vuoksi tämä direktiivi on 
pantava täytäntöön näiden oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti varmistamalla, 
että muun muassa sananvapautta ja 
tiedonvälityksen vapautta, oikeutta 
henkilötietojen suojaan, elinkeinovapautta, 
oikeutta korkeatasoiseen kuluttajansuojaan, 
oikeutta oikeudenmukaisiin ja 
kohtuullisiin työoloihin, oikeutta ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun, 
oikeutta korkeatasoiseen 
ympäristönsuojeluun, oikeutta hyvään 
hallintoon, oikeutta tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja oikeutta 
puolustukseen noudatetaan 
täysimääräisesti.

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
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1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jotta voitaisiin vahvistaa unionin 
oikeuden ja politiikkojen ja kansallisen 
oikeuden ja politiikkojen täytäntöönpanoa 
tietyillä aloilla, tässä direktiivissä 
vahvistetaan yhteiset 
vähimmäisvaatimukset sellaisten 
henkilöiden suojelemiseksi, jotka 
ilmoittavat erityisesti sellaisista laittomista 
toimista, lain väärinkäytöstä tai yleiseen 
etuun kohdistuvista väärinkäytöksistä, 
vahingoista tai uhkista, joihin sisältyvät

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

i) julkiset hankinnat;

ii) rahoituspalvelut, rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen ehkäiseminen;

iii) tuoteturvallisuus;

iv) liikenneturvallisuus;

v) ympäristönsuojelu;

vi) ydinturvallisuus;

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

viii) kansanterveys;

ix) kuluttajansuoja;

x) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja 
sekä verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuus;
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Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

d a) kaikki muut alat, joilla yleistä etua 
on vahingoitettu tai unionin oikeutta on 
rikottu.

Tarkistus 64
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 
ilmoittaviin henkilöihin, jotka ovat saaneet 
tietoa rikkomisista ja joita ovat ainakin 
seuraavat:

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

a) henkilöt, jotka ovat SEUT-
sopimuksen 45 artiklassa tarkoitettuja 
työntekijöitä tai entisiä työntekijöitä 
sellaisena kuin Euroopan unionin 
tuomioistuin sitä tulkitsee riippumatta 
siitä, saavatko he palkkaa;

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

d a) henkilöstösäännöissä määritellyt 
Euroopan unionin henkilöstön jäsenet;

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

d b) konsultit, harjoittelijat, työssä 
käyvät opiskelijat, määräaikaiset 
työntekijät ja entiset henkilöstön jäsenet;

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

d c) tutkivat journalistit;

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d d) henkilöt, jotka ovat tai olivat 
yhteydessä organisaatioihin.

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
ilmoittamista helpottaviin henkilöihin, 
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kuten välikäsiin ja niihin luonnollisiin 
henkilöihin tai oikeushenkilöihin, jotka 
säännöllisesti tai ammattinsa puolesta 
osallistuvat tietojen keräämiseen ja 
välittämiseen yleisölle minkä tahansa 
joukkoviestimen avulla.

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tätä direktiiviä sovelletaan myös 
ilmoittavaan henkilöön liittyvään 
oikeushenkilöön ja luonnolliseen 
henkilöön, jos kyseiselle henkilölle 
todennäköisesti aiheutuu haittaa 
yhteydestä ilmoittavaan henkilöön.

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Tätä direktiiviä sovelletaan 
Euroopan unionin toimielinten, virastojen 
ja elinten virkamiehiin sekä muuhun 
henkilöstöön ja harjoittelijoihin.

Tarkistus 75

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’ tosiasiallista tai 
mahdollista laitonta toimintaa tai unionin 
oikeuden väärinkäyttöä;
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Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 vilpitöntä 
toimittamista, joka on tapahtunut tai 
todennäköisesti tapahtuu;

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

8) ’julkistamisella’ rikkomista 
koskevan tiedon saattamista julkisuuteen;

Tarkistus 79

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

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

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

Tarkistus 81
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 
perusteetonta haittaa;

12) ’vastatoimilla’ mitä tahansa 
uhkauksena esitettyä tai tosiasiallista tekoa 
tai laiminlyöntiä, joka johtuu sisäisestä tai 
ulkoisesta ilmoittamisesta ja joka aiheuttaa 
tai voi aiheuttaa ilmoittavalle henkilölle, 
hänen perheenjäsenilleen, sukulaisilleen 
ja ilmoittamista helpottaville henkilöille
perusteetonta haittaa;

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’jatkotoimilla’ mitä tahansa 
toimenpidettä, jonka sisäisen tai ulkoisen 

13) ’jatkotoimilla’ mitä tahansa 
toimenpidettä, jonka sisäisen tai ulkoisen 
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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;

ilmoituksen vastaanottaja toteuttaa 
arvioidakseen ilmoituksessa esitettyjen 
väitteiden paikkansapitävyyttä ja 
tarvittaessa puuttuakseen ilmoitettuun 
rikkomiseen, mukaan lukien sisäinen 
tutkinta, tutkimus, syytteeseenpano, 
varojen takaisinperintä ja asian käsittelyn 
lopettaminen sekä muut asianmukaiset 
korjaavat tai lieventävät toimet;

Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) ’henkilötiedoilla’ kaikkia 
tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 
luonnolliseen henkilöön, jäljempänä 
’rekisteröity’, liittyviä tietoja; 
tunnistettavissa olevana pidetään 
luonnollista henkilöä, joka voidaan 
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 
erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, 
henkilötunnuksen, sijaintitiedon, 
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai 
useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, 
psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen 
tai sosiaalisen tekijän perusteella 
asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti;

Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b) ’käsittelyllä’ toimintoa tai 
toimintoja, joita kohdistetaan 
henkilötietoihin tai henkilötietoja 
sisältäviin tietojoukkoihin joko 
automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen 
tai muutoin, kuten tietojen keräämistä, 
tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, 
säilyttämistä, muokkaamista tai 
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muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, 
tietojen luovuttamista siirtämällä, 
levittämällä tai asettamalla ne muutoin 
saataville, tietojen yhteensovittamista tai 
yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai 
tuhoamista asetuksen (EU) 2016/679 
mukaisesti;

Tarkistus 85

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 ja ilmoittavien 
henkilöiden suojelua varten, tarvittaessa 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen 
jälkeen.

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 2 artiklan 
1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla.

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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 unionin 
oikeudessa.

Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Euroopan unionin toimielimet, 
virastot ja elimet;

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Euroopan unionin toimielimet, 
elimet, toimistot ja virastot, jotka on 
perustettu Euroopan unionista tehdyllä 
sopimuksella, Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyllä sopimuksella tai 
Euratomin perustamissopimuksella tai 
niiden perusteella;
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Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ilmoitusten vastaanottamiseen 
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;

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

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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, avoimet 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.

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

e a) viipymättä lähetettävä vahvistus 
kirjallisten ilmoitusten vastaanottamisesta 
ilmoittavan henkilön ilmoittamaan posti-
tai sähköpostiosoitteeseen.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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; jos puhelinkeskustelu 
nauhoitetaan, se edellyttää ilmoittavan 
henkilön etukäteen antamaa 
suostumusta;

Tarkistus 95

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) henkilökohtainen tapaaminen 
ilmoitusten vastaanottajaksi nimetyn 
henkilön tai yksikön kanssa ammattiliiton 
edustajan tai kansalaisyhteiskunnan 
edustajan tai oikeudellisen edustajan 
läsnä ollessa, jos ilmoittava henkilö sitä 
pyytää;

Tarkistus 96

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ilmoituskanavien, myös sähköisten 
menetelmien, ja institutionaalisten 
järjestelyjen on mahdollistettava 
turvallinen, varma, luottamuksellinen ja 
nimetön ilmoittaminen.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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. Tällä 
tarkoitetaan myös sellaisten erityisten, 
riippumattomien toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämistä, joilla on 
oikeus ottaa vastaan ja käsitellä 
ilmoituksia turvallisuusluokitelluista tai 
arkaluonteisista tiedoista.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan 
oikeusasiamies julkaisevat vuosittain

a) erityiskertomuksia, joihin sisältyy 
unionin toimielimissä ilmenneitä 
väärinkäytösten paljastustapauksia 
koskevat tilastot ja selkeät lopputulokset;

b) asianomaisten toimielinten 
paljastettuja tapauksia koskevat 
jatkotoimet niissä annettujen säännösten 
mukaisesti;,

c) kunkin väärinkäytösten paljastajilta 
saatujen tietojen perusteella aloitetun 
tutkimuksen lopputulokset;,

d) väärinkäytösten paljastajien 
suojelemiseksi suunnitellut toimenpiteet 
kussakin tapauksessa.

Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

toimittamien tietojen vastaanottamista ja 
käsittelyä varten käyttöön riippumattomat 
ja erilliset ulkoiset ilmoituskanavat, jotka 
ovat turvallisia ja joilla varmistetaan 
luottamuksellisuus ja jotka mahdollistavat 
nimettömät ilmoitukset riippumatta 
henkilön asuin- tai työskentelymaasta;

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 tai 
välikäsille palautetta ilmoituksen 
perusteella toteutetuista jatkotoimista 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka saa olla 
enintään kolme kuukautta tai 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
kuusi kuukautta;

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 a. Ilmoituskanavien, myös sähköisten 
menetelmien, ja institutionaalisten 
järjestelyjen on mahdollistettava 
turvallinen, varma, luottamuksellinen ja 
nimetön ilmoittaminen.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että mikä tahansa viranomainen, joka on 
saanut ilmoituksen mutta jolla ei ole 
valtuuksia puuttua ilmoitettuun 
rikkomiseen, toimittaa ilmoituksen 
edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
että asiasta tiedotetaan ilmoittavalle 
henkilölle viipymättä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla, jotka vastaanottavat 
ilmoituksia, joiden käsittelyyn ne eivät ole 
toimivaltaisia, on selkeät menettelyt
kaikkien paljastettujen tietojen turvallista 
käsittelyä varten, jossa otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
luottamuksellisuus tai nimettömyys.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

7 Ulkoisia ilmoituskanavia koskevat 
vaatimukset

7 Ulkoisten ilmoituskanavien 
rakenne ja toiminta

Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) ne on suunniteltu ja toteutettu ja 
niitä käytetään siten, että varmistetaan 
tietojen täydellisyys, eheys ja 
luottamuksellisuus, myös ilmoittavan 
henkilön, välikäsien sekä ilmoituksen 
kohteena olevan henkilön henkilöllisyys, 
mahdollistetaan nimetön ilmoitus ja 
ilmoitus, jossa käytetään 
salausmenetelmiä sekä estetään muiden 
kuin toimivaltaisen viranomaisen 
valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy 
tietoihin;

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ne takaavat ilmoittaville 
henkilöille ja välikäsille maksuttoman ja 
riippumattoman neuvonnan ja 
oikeudellisen tuen.

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) fyysinen tapaaminen ilmoitusten 
käsittelystä vastaavien toimivaltaisen 
viranomaisen henkilöstön jäsenten kanssa
ammattiliiton edustajan, 
kansalaisyhteiskunnan edustajan tai 
oikeudellisen edustajan läsnä ollessa, jos 
ilmoittava henkilö sitä pyytää.

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
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7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 ja unionin 
toimielinten, virastojen ja elinten 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 109

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) he huolehtivat yhteydenpidosta 
ilmoittavaan henkilöön ja tarvittaessa 
ilmoittamista helpottaviin henkilöihin, 
kuten välikäsiin ja tutkiviin 
journalisteihin, tiedottaakseen heille
tutkinnan etenemisestä ja sen tuloksesta.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

c) ilmoituksiin sovellettavat 
luottamuksellisuutta koskevat järjestelyt ja 
niiden ehdot, mukaan lukien 
yksityiskohtainen kuvaus olosuhteista, 
joissa ilmoittavan henkilön 
luottamukselliset tiedot voidaan julkistaa; 
samoja luottamuksellisuutta koskevia 
järjestelyjä ja suojelutoimenpiteitä on 
sovellettava väärinkäytösten paljastajiin, 
jotka ovat alun perin tehneet ilmoituksen 
nimettömästi, jos he tällaisia toimenpiteitä 
pyytävät.

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 saatetaan loukata; 
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 oikeutta 
puolustukseen, ja johon sovelletaan 
kussakin tapauksessa kyseiseen 
lainsäädäntöön sisältyviä asianmukaisia 
takeita.

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat 
verkkosivustoillaan erillisessä, helposti 
tunnistettavassa ja käytettävissä olevassa 
osiossa ainakin seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat 
verkkosivustoillaan vähintään kahdella 
Euroopan unionin virallisella kielellä 
erillisessä, helposti tunnistettavassa ja 
käytettävissä olevassa osiossa ainakin 
seuraavat tiedot:

Perustelu

On olemassa mahdollisuus, että ilmoittava henkilö ei osaa sen jäsenvaltion virallista kieltä, 
jossa hän asuu.

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmoituksiin sovellettavat 
luottamuksellisuutta koskevat järjestelyt, 
mukaan lukien tiedot henkilötietojen 
käsittelystä tilanteen mukaan asetuksen 
(EU) 2016/679 13 artiklan, direktiivin 
(EU) 2016/680 13 artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti.

d) ilmoituksiin sovellettavat 
luottamuksellisuutta koskevat järjestelyt, 
mukaan lukien tiedot henkilötietojen 
käsittelystä tilanteen mukaan asetuksen 
(EU) 2016/679 5 ja13 artiklan, direktiivin 
(EU) 2016/680 13 artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 116

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

g a) niiden kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden yhteystiedot, joilta saa 
maksutonta oikeudellista neuvontaa.

Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät 
kaikki vastaanottamansa ilmoitukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset säilyttävät 
kaikki vastaanottamansa ilmoitukset. 
Ilmoituksia säilytetään ainoastaan 
ilmoitusmenettelyn kannalta tarpeelliseksi 
ja oikeasuhteiseksi katsotun ajan ja ne 
poistetaan heti, kun menettely on 
päättynyt. Kyseisiin ilmoituksiin sisältyviä 
henkilötietoja käsitellään unionin 
tietosuojalakien mukaisesti.

Tarkistus 118

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 välikäden 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 119
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

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 120

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 121

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.

Tarkistus 122
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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, että 
tapaamisesta laaditaan ilmoittavan 
henkilön tai välikäden suostumuksella
täydellinen ja tarkka pöytäkirja, joka on 
pysyvällä välineellä uudelleen luettavassa 
muodossa. Toimivaltaisella viranomaisella 
on oikeus laatia tapaamisesta pöytäkirja 
jollakin seuraavista tavoista:

Tarkistus 123

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 välikädelle 
mahdollisuus tarkistaa, korjata ja hyväksyä 
allekirjoituksellaan tapaamisesta laadittu 
pöytäkirja.

Tarkistus 124
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa jokaisessa tapauksessa 
ilmoittavalle henkilölle, jos 9 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa kuvatut 
olosuhteet toteutuvat, ja lähettää 
ilmoittavalle henkilölle kirjallisessa 
muodossa perustelun siitä, miksi 
luottamukselliset tiedot olisi julkistettava. 
Ilmoittavalle henkilölle on annettava 
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mahdollisuus tarkistaa, korjata ja 
hyväksyä, toteutuvatko nämä olosuhteet.

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Edellytykset ilmoittavien henkilöiden 
suojaamiseksi

Edellytykset ilmoittavien henkilöiden ja 
välikäsien suojaamiseksi

Tarkistus 126

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 tai välikäsi voi 
saada tämän direktiivin mukaista suojelua, 
jos hänellä on perusteltu syy uskoa, että 
ilmoitettu tieto piti paikkansa 
ilmoittamishetkellä, että hän on toiminut 
vilpittömässä mielessä ja että kyseinen 
tieto kuuluu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ulkoisen tai sisäisen ilmoituksen 
tekevä henkilö voi saada tämän direktiivin 
mukaista suojelua.

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 129

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) hänellä oli perusteltu syy uskoa, 
että sisäisen ilmoituskanavan käyttö voisi 
johtaa vastatoimiin tai vaarantaa 
toimivaltaisten viranomaisten 
tutkintatoimien tuloksellisuuden, tai 
sisäisen kanavan käyttö on aiemmin 
johtanut vastatoimiin tai vaarantanut
toimivaltaisten viranomaisten 
tutkintatoimien tuloksellisuuden;

Tarkistus 130

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, toimistoille, vaaleilla valituille 
virkamiehille tai virastoille, on oikeus 
saada tämän direktiivin mukaista suojelua 
samoin edellytyksin kuin henkilöllä, joka 
on tehnyt ilmoituksen 1 kohdassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus 131

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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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

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

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Tarkistus 134

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Ilmoittaviin henkilöihin kohdistuvien 
vastatoimien kielto

Ilmoittaviin henkilöihin, tutkiviin 
journalisteihin ja välikäsiin kohdistuvien 
vastatoimien kielto

Tarkistus 135

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, välikäsiin ja ilmoittavan 
henkilön sukulaisiin ja joita voivat olla 
erityisesti seuraavat:

Tarkistus 136
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) pakottaminen, pelottelu, ahdistelu 
tai hyljeksintä työpaikalla;

g) pakottaminen, pelottelu, fyysinen 
tai sanallinen väkivalta, ahdistelu, syrjintä
tai hyljeksintä;

Tarkistus 137

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kieltäytyminen tilapäisen 
työsuhteen vakinaistamisesta;

i) kieltäytyminen työharjoittelun tai 
tilapäisen työsuhteen vakinaistamisesta;

Tarkistus 138

Ehdotus direktiiviksi
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14 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 139
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) ilkivaltaiset oikeustoimet ja 
kohtuuttomat taloudelliset vaateet;

Tarkistus 140

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla

Velvollisuus pitää ilmoittavien 
henkilöiden henkilöllisyys 

luottamuksellisena

1. Ilmoittavan henkilön henkilöllisyyttä ei 
saa paljastaa ilman kyseisen henkilön 
nimenomaista suostumusta. Tämä koskee 
myös tietoja, joita voidaan käyttää 
ilmoittavan henkilön henkilöllisyyden 
selvittämiseen.

2. Kaikkien henkilöiden, jotka saavat 
tietoonsa tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, on suojeltava tällaisia 
tietoja.

3. Olosuhteet, joissa ilmoittavan henkilön 
luottamukselliset tiedot voidaan paljastaa, 
rajoittuvat ainoastaan tapauksiin, joissa 
tietojen ilmaiseminen on tarpeellinen ja 
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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 joihin 
sovelletaan kussakin tapauksessa 
kyseiseen lainsäädäntöön sisältyviä 
asianmukaisia takeita.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa henkilön, joka on nimetty 
vastaanottamaan ilmoituksia ja 
toteuttamaan niiden perusteella 
jatkotoimia, on ennen ilmoittavan 
henkilön henkilöllisyyden paljastamista 
ilmoitettava tälle asiasta.

5. Sisäiset ja ulkoiset ilmoituskanavat 
suunnitellaan ja toteutetaan ja niitä 
käytetään siten, että voidaan varmistaa 
ilmoittavan henkilön henkilöllisyyden 
luottamuksellisuus ja estää muiden kuin 
valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy 
tietoihin.

Tarkistus 141

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet ilmoittavien henkilöiden 
suojaamiseksi vastatoimilta

Toimenpiteet ilmoittavien henkilöiden ja 
välikäsien suojaamiseksi vastatoimilta

Tarkistus 142

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 13 artiklassa 

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

vahvistetut edellytykset täyttäviä 
ilmoittavia henkilöitä ja välikäsiä 
suojellaan vastatoimilta. Tällaisten 
toimenpiteiden tulee sisältää erityisesti 2–
8 kohdassa esitetyt toimenpiteet.

Tarkistus 143

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 vähintään kahdella 
Euroopan unionin virallisella kielellä 
kattavaa tietoa ja neuvontaa tarjolla 
olevista oikeussuojakeinoista ja 
menettelyistä, joilla heitä suojataan 
vastatoimilta. Tässä riippumattomassa 
tehtävässä voisivat toimia esimerkiksi 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
ja/tai ammattiliitot.

Tarkistus 144

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Tarkistus 145
Ehdotus direktiiviksi
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15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Ilmoittavien henkilöiden saatavilla 
on oltava vastatoimien varalta korjaavia 
toimenpiteitä, jotka kattavat kaikki 
mahdolliset välittömät, välilliset ja tulevat 
haitan seuraukset ja joihin kuuluvat 
tarvittaessa

a) minkä tahansa 14 artiklan vastaisesti 
toteutetun toimenpiteen kumoaminen;

b) yhdenvertaisen palkan ja aseman ja 
yhdenvertaisten velvollisuuksien ja 
työolojen palauttaminen ilmoittavalle 
henkilölle;

c) ilmoittavan henkilön siirtäminen 
uuteen osastoon tai uudelle esimiehelle;

d) korvaukset vastatoimiin liittyvistä 
kivuista, kärsimyksistä ja taloudellisista 
vahingoista;

e) välitoimet oikeudellisen menettelyn 
tulosta odotettaessa.

Tarkistus 146

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Sen lisäksi, että jäsenvaltioiden on 
myönnettävä ilmoittaville henkilöille 
maksutonta oikeusapua 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja 
rajatylittävissä riita-asioissa direktiivin 
(EU) 2016/1919 ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2008/52/EY63 sekä 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
jäsenvaltiot voivat säätää muista 
oikeudellisista ja taloudellisista 
tukitoimenpiteistä, jotka on tarkoitettu 
ilmoittavien henkilöiden avustamiseksi 
oikeudellisissa menettelyissä, mukaan 
luettuna asianajajan, ammattiliiton 
edustajan tai muun asianmukaisen 
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henkilön tai elimen antama oikeudellinen 
neuvonta.

_________________ _________________

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).

Tarkistus 147

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ilmoituksessa syytetty henkilö ei 
voi missään tapauksessa saada tietoa 
väärinkäytöksen paljastajan 
henkilöllisyydestä. Väärinkäytöksen 
paljastajan luottamuksellisuus on taattava 
aina.

Perustelu

Väärinkäytöksen paljastajan lisäsuojelu.

Tarkistus 148

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ilmoituksen kohteena olevan 
henkilön henkilötietojen ja etenkin 
ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
henkilöllisyyden paljastavien tietojen 
suojelu on olennaista, jotta vältetään 
epäoikeudenmukainen kohtelu tai 
maineen vahingoittuminen 
henkilötietojen julkistamisen 
seurauksena. Näin ollen toimivaltaisten 
viranomaisten olisi luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
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käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun asetuksen 
(EU) 2016/679 vaatimusten mukaisesti 
otettava käyttöön riittävät 
tietosuojamenettelyt ilmoittavan henkilön, 
ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
sekä muiden sellaisten henkilöiden 
suojelemiseksi, joihin ilmoitus kohdistuu. 
Viranomaisten on varmistettava, että 
toimivaltaisten viranomaisten järjestelmä 
on suojattu niin, että sitä voivat käyttää 
ainoastaan valtuutetut henkilöt.

Tarkistus 149

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kaikilla henkilöillä, joihin 
ilmoitus tai harhaanjohtava tai 
ilkivaltainen ilmianto vaikuttaa, on oltava 
oikeus oikeussuojaan, mukaan luettuna 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
perättömiä ilmoituksia vastaan.

Tarkistus 150

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla

Asiassa osallisina olevien henkilöiden 
oikeudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhtä tai useampaa suojattua paljastusta 
koskevan tai tällaisen paljastuksen 
johdosta tehdyn arvioinnin tai 
tutkimuksen tulokset tai niiden 
perusteella laaditut raportit eivät 
perusteettomasti vahingoita ketään 
suoraan tai välillisesti. Oikeutta 
oikeudenmukaiseen kuulemiseen tai 
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oikeudenkäyntiin on kunnioitettava 
täysimääräisesti.

Tarkistus 151
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteuttavat vastatoimia ilmoittavia 
henkilöitä vastaan;

b) toteuttavat vastatoimia ilmoittavia 
henkilöitä vastaan myös muissa kuin 
työhön liittyvissä suhteissa;

Tarkistus 152

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aloittavat ilmoittavia henkilöitä 
vastaan menettelyjä 
haitantekotarkoituksessa;

c) aloittavat ilmoittavia henkilöitä tai 
väärinkäytöksiä paljastavia tutkivia 
journalisteja vastaan menettelyjä 
haitantekotarkoituksessa;

Tarkistus 153
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rikkovat velvollisuutta pitää 
ilmoittavan henkilön henkilöllisyys 
luottamuksellisena.

d) rikkovat velvollisuutta pitää 
ilmoittavan henkilön henkilöllisyys 
luottamuksellisena tai nimettömänä ilman 
heidän suostumustaan;

Tarkistus 154
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) eivät täytä velvoitettaan toteuttaa 
jatkotoimia ilmoituksen perusteella ja/tai 
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antaa ilmoittavalle henkilölle palautetta 
ilmoituksen perusteella toteutetuista 
jatkotoimista.

Tarkistus 155
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin nojalla suoritettava 
henkilötietojen käsittely, kuten 
toimivaltaisten viranomaisten välinen 
henkilötietojen vaihto tai siirto, on 
toteutettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ja 
direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti. 
Toimivaltaisten viranomaisten välinen 
tietojenvaihto tai tietojensiirto unionin 
tasolla on toteutettava asetuksen (EY) N:o 
45/2001 mukaisesti. Henkilötiedot, joilla ei 
ole merkitystä tietyn tapauksen käsittelyn 
kannalta, on poistettava välittömästi.

Tämän direktiivin nojalla suoritettava 
henkilötietojen käsittely, kuten 
toimivaltaisten viranomaisten välinen 
henkilötietojen vaihto tai siirto, on 
toteutettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ja 
direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti. 
Toimivaltaisten viranomaisten välinen 
tietojenvaihto tai tietojensiirto unionin 
tasolla on toteutettava asetuksen (EY) N:o 
45/2001 mukaisesti. Henkilötietoja, joilla 
ei ole merkitystä tietyn tapauksen 
käsittelyn kannalta, ei saa kerätä, ,tai jos 
niitä vahingossa kerätään, ne on 
poistettava välittömästi.

Tarkistus 156

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Saattaessaan tätä direktiiviä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään jäsenvaltiot 
voivat harkita väärinkäytösten 
paljastajien suojelusta vastaavan 
riippumattoman viranomaisen 
perustamista.

Tarkistus 157

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta
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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 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 
mahdollista vaikutusta perusoikeuksiin, 
kuten yksityisyyteen, syyttömyysolettamaa 
koskevaan oikeuteen ja oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevaan oikeuteen, ja 
pohditaan, onko tarpeen toteuttaa 
lisätoimenpiteitä, kuten esimerkiksi 
muutoksia, joilla tämän direktiivin 
soveltamisalaa laajennetaan kattamaan 
uusia aloja tai unionin säädöksiä.

Tarkistus 158

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla

Liitteiden saattaminen ajan tasalle

Silloin kun uusi unionin säädös kuuluu 
1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tai 
1 artiklan 2 kohdassa säädettyyn 
aineelliseen soveltamisalaan, komissio 
saattaa liitteet vastaavasti ajan tasalle 
antamalla delegoidun säädöksen.

Tarkistus 159

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

Komission teksti Tarkistus

C a Unionin taloudellisten etujen 
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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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