
 

EÚ chce lepšie chrániť whistleblowerov
 

V organizáciách a štátnych úradoch by mali existovať bezpečné kanály pre oznamovanie
protiprávneho konania. Osoby, ktoré na tieto prípadu upozorňujú, by mali byť chránení
pred odvetou.
 
Európsky parlament prijal 16. apríla novú legislatívu, ktorej cieľom je chrániť ľudí, ktorí
upozorňujú na porušovanie práva v EÚ. V súčasnosti sa ochrana oznamovateľov značne líši zo
štátu na štát a týka sa len niektorých odvetví.
 
Takzvaní whistlebloweri alebo oznamovatelia hrali zásadnú úlohu vo viacerých veľkých
nedávnych škandáloch. Či už išlo o krátenie daní, ako napríklad LuxLeaks alebo
PanamaPapers, alebo zneužívanie osobných údajov (Cambridge Analytica). Mnoho neprávostí
však môže aj naďalej ostať ukrytých pred očami verejnosti, pretože ľudia, ktorí na ne
upozorňujú, môžu prísť o prácu alebo čeliť inej forme pomsty.
 
„Musíme chrániť tých, ktorí bránia záujmy Únie - whistleblowerov,“ uviedla spravodajkyňa
návrhu, francúzska sociálna demokratka Virginie Rozière. „Oni bránia nás, bránia európsku
demokraciu a verejný záujem,“ podotkla.
 
Špeciálne kanály pre oznamovanie 
 
Na znení legislatívy sa parlament už v marci predbežne dohodol s členskými štátmi (Radou
EÚ). Upozorňovanie na porušovania práva by malo byť vďaka novým pravidlám jednoduchšie a
bezpečnejšie.
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Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-democracy-by-protecting-whistleblowers_N01-PUB-190408-BLOW_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190410IPR37529/
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190311IPR31055/first-eu-wide-protection-for-whistle-blowers-agreed


Smernica sa týka oznamovania v širokej škále oblastí - od daňových podvodov, prania
špinavých peňazí, zadávania verejných zákaziek, bezpečnosti výrobkov a dopravy až po
ochranu životného prostredia, verejného zdravia, ochrany spotrebiteľov či ochrany údajov.
 
Verejné i súkromné organizácie s viac ako 50 zamestnancami budú musieť zriadiť interné
kanály na oznamovanie v rámci organizácie. Podobné kanály budú musieť zriadiť i štátne úrady.
Whistlebloweri budú musieť byť chránení, či už sa rozhodnú upozorniť na porušovanie práva
národné alebo únijné orgány.
 
Smernica sa zaoberá aj verejným upozorňovaním na protiprávne konanie prostredníctvom
médií. Takýto postup sa môže javiť ako vhodný v prípadoch, keď príslušné úrady oznámený
prípad neriešia, keď je bezprostredne ohrozený verejný záujem alebo oznamovateľovi hrozí
odveta.
 
Cieľom legislatívy je odstrániť všetky formy odvetných opatrení proti whistleblowerom, ako
napríklad preradenie, zákaz vykonávania činnosti, prepustenie, atď. Chránení by mali byť aj tí,
ktorí oznamovateľom pomáhajú.
 
Návrh smernice členským štátom ukladá povinnosť, aby prípadným oznamovateľom poskytli
informácie o spôsoboch a postupoch, ako na protiprávne konanie upozorniť vrátane právnej,
finančnej či psychologickej pomoci.
 
Whistleblowerov sa zastáva aj Európsky parlament 
 
Európsky parlament dlhodobo podporuje prijatie európskych pravidiel na ochranu
whistleblowerov. Poslanci túto problematiku zdôrazňovali najmä v súvislosti so škandálmi
ohľadne daňových únikov. Vo februári 2017 poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla
príslušnú legislatívu na ochranu finančných záujmov Únie. V októbri 2017 svoju výzvu
zopakovali.
 
Ďalšie kroky
 
Nové pravidlá ešte musia formálne odobriť ministri členských štátov. Krajiny EÚ potom budú
mať dva roky na to, aby ich zapracovali do svojho právneho poriadku.
 
Ďalšie informácie
Tlačová správa: Ochrana whistleblowerov - nové celoeurópske pravidlá schválené
Legislatívny postup
Legislatívny postup s vysvetlikami
 Tlačová správa: Lepšia ochrana oznamovateľov: Rada potvrdila dohodu s Parlamentom
(15.3.2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/dane
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0022+0+DOC+XML+V0//SK
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//SK
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=EN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-whistle-blower-protection-proposal
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/03/15/better-protection-of-whistle-blowers-council-confirms-agreement-with-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/03/15/better-protection-of-whistle-blowers-council-confirms-agreement-with-parliament/

