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Revizorji odobravajo večjo zaščito žvižgačev v EU 

Glede na novo mnenje Evropskega računskega sodišča bi lahko predlagani sistem za zaščito oseb, ki prijavljajo 
kršitve prava EU, imenovanih žvižgači, povečal njihove zakonske pravice v vseh državah članicah in zagotovil 
državljanom osrednjo vlogo pri zagotavljanju uveljavljanja zakonodaje EU. Revizorji imajo pozitivno mnenje o 
predlogu, čeprav opažajo, da je možno, da zaradi prevelike kompleksnosti v nekaterih primerih ne bo povsem 
uspešen. 

Evropska komisija je aprila 2018 po več odmevnih primerih pripravila predlog direktive o zaščiti žvižgačev, ki je 
zdaj v razpravi v Evropskem parlamentu in na Svetu.  

Revizorji menijo, da bi predlagani sistem pripomogel k upravljanju politik in programov EU, saj bi dopolnjeval 
postopke za ugotavljanje kršitev, ki jih Komisija uvede proti državam članicam. Dodajajo, da bi prijavljanje kršitev 
prava EU lahko vodilo do prihrankov v proračunu EU, kadar gre za finančne interese EU. 

„Pristopi držav članice k prijavljanju kršitev prava EU so zelo različni, pravna ureditev EU v zvezi s tem pa je 
nesistematična,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, ki je pristojen za to mnenje. 
„Celovita, dobro zasnovana in uporabnikom prijazna direktiva bi lahko bila uspešno orodje in bi lahko pripomogla 
k zaščiti proračuna EU, dobremu finančnemu poslovodenju in odgovornosti.“ 

Vendar pa imajo revizorji vprašanja glede kompleksnosti v zvezi s področjem uporabe te direktive. Komisija 
spodbuja države članice, naj preučijo možnosti razširitve področja uporabe direktive, da bi zagotovile celovit in 
usklajen okvir na nacionalni ravni. Če neka država članica ne bo prostovoljno razširila področja uporabe, bodo 
morali potencialni žvižgači vedeti, ali direktiva zajema kršitev, ki jo nameravajo prijaviti, in jim zagotavlja zaščito, 
opozarjajo revizorji. To bi jih lahko odvrnilo od prijave.  

Po besedah revizorjev problem delno rešuje predlog za pomoč žvižgačem, ki bi jo dobili z jasnimi in lahko 
dostopnimi informacijami, nasveti in pomočjo ter zaščito pred povračilnimi ukrepi. Obenem revizorji pozivajo k 
večjemu obsegu usposabljanja zaposlenih in ozaveščanja ter poudarjajo, da je pomembno spodbujati pozitivno 
okolje, ki omogoča zaupanje in v katerem je prijavljanje kršitev prava EU sprejeto kot element podjetniške 
kulture. 
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Revizorji zaključujejo, da bi moral biti odločujoči dejavnik za zaščito prijaviteljev javni interes v zvezi z razkritimi 
informacijami. Države članice na bi smele imeti pravice, da odklonijo zaščito na podlagi subjektivnih namenov ali 
posebne motivacije žvižgačev. 

Pojasnila za urednike  

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet 
– ta mnenja uporabljata pri svojem delu. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 4/2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti 
oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, je na spletišču Sodišča eca.europa.eu trenutno na voljo v angleščini, 
besedila v drugih jezikih pa bodo kmalu dodana. 
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