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Предговор

Во контекст на соработката помеѓу Европравда и ИПА проектот, а повр-
зано со зајакнување на јавно-обвинителската мрежа, од особено значење 
стана и прашањето за заштитата на податоците. 

Искуството во земјите кориснички покажа дека и покрај усогласеноста 
или напорите да се усогласи законодавство со европските стандарди во 
оваа област, практичарите би можеле да имаат корист и од дополнителни 
обуки и размена на искуства за тоа како заштита на податоци се спрове-
дува во пракса, во контекст на судската истрага и обвиненија, поврзани 
со сериозни меѓународни кривични дела. 

Имајќи го сето ова предвид, заедно со корисниците на ИПА проектот, ми 
претставува особено задоволство да го споделам искуството на Евро-
правда во врска со заштита на податоците, претставено во оваа брошура, 
и се надевам дека ова искуство ќе им биде од корист во иднина. 

Дијана Алонси Блас

Службеник за заштита на податоците /  
Раководител на службата за ЗП при Европравда
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Заштита на податоци во Европравда:  
стабилен, ефективен и прилагоден режим

м-р Дијана Алонсо Блас1 

Службеник за заштита на податоци во Европравда

Вовед
Европравда, единицата за правосудна соработка, е формирана со Одлука 
на Советот на 28 февруари 2002 година.2 Европравда се докажа како ус-
пешна иницијатива, подобрувајќи ја координацијата и соработката меѓу 
националните органи во Европа и работејќи на околу 1500 транснацио-
нални предмети годишно.3

Во 2007 година, `4 земји-членки доставија иницијатива за изменување и 
дополнување на Одлуката за Европравда.4 По ефикасната работа на сло-
венечкото и француското претседателство во текот на 2008 година, на 16 
декември 2008 година5 Советот донесе Одлука на Советот за зајакнување 
на Европравда и изменување на Одлуката 2002/187/ПВР за основање на 
Европравда со цел зајакнување на борбата против сериозниот криминал. 
Целта на ревидираната Одлука е да се подобрат оперативните можности 
на Европравда, да се зголеми размената на информации меѓу заинтереси-
раните страни, да се олесни и да се зајакне соработката меѓу национал-
ните органи и Европравда и да се зајакнат односите со партнерите и трети 
земји.

Целта на овој член е да се изготви и разгледа режимот за заштита на по-
датоци применлив во Европравда, како и специфичностите на надзорната 
шема што постои, што се надоградува врз независниот надзорен орган за 
заштита на податоци, нејзиното Заедничко надзорно тело (ЗНТ).

1  Обработка на лични податоци во Европравда
Во контекстот на истрагите и гонењата кои засегаат две или повеќе земји-
членки, Европравда има цел да ја стимулира и да ја подобри коорди-
нацијата меѓу националните надлежни органи, имајќи го предвид секое 
барање од надлежен орган на земја-членка и информациите дадени од 
секое надлежно тело врз основа на одредбите донесени во рамките на 
Спогодбите (Европска правосудна мрежа, Европол и Европската служба за 
борба против измами (OLAF).

Друга цел на Европравда е да се подобри соработката меѓу надлежните 
органи, особено преку олеснување на обезбедувањето заедничка правна 
помош и спроведувањето на европските налози за апсење.
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Исто така, Европравда ги поддржува надлежните органи во подобрување-
то на ефективноста на истрагите и кривичните гонења. Европравда може 
да помогне при истраги и гонења меѓу земја-членка и земја која не е член-
ка, или земја-членка и Комисијата, во врска со кривични престапи кои 
влијаат врз финансиските интереси на Европската заедница.

Европравда ја зајакнува ефикасноста на националните истражни органи и 
органите за кривично гонење при справувањето со тежок прекуграничен 
и организиран криминал, на пример, тероризам, трговија со луѓе, трговија 
со дрога, измама и перење пари, за престапниците да бидат изведени 
брзо и ефективно пред правдата. 

За да ги спроведе своите задачи, Европравда треба да прими, зачува и 
понатаму да обработи лични податоци за да се справи со предмети на кои 
работат националните надлежни органи, или да го олесни извршувањето 
на замолниците (барањата за заемна правна помош) или европски налози 
за апсење, инструменти кои по дефиниција мора да содржат лични пода-
тоци за лицето кое е предмет на кривична истрага или гонење, а во некои 
случаи информации за сведоци и жртви.

За да се осигури соодветна заштита на личните податоци во Европравда, 
преземени се мерки на различни нивоа. На законодавното ниво, донесени 
се детални законски одредби кои ги регулираат сите аспекти на обработ-
ката и заштитата на ваквите лични податоци. Изготвени се и спроведени 
се технички и организациски мерки за да се овозможи обработката на 
личните податоци во целосно безбеден информатички систем усогласен со 
заштитата на податоците: се употребува Системот за управување со пред-
мети на Европравда (СУП), и систем од две нивоа за надзор на усогласе-
носта со постоечката правна рамка. Следниве делови содржат детални 
објаснувања на овие различни области кои заедно го сочинуваат режимот 
на заштита на податоци применлив во Европравда.

2  Правната рамка применлива на Европравда 
во врска со заштитата на податоците

2 1 Применливи правила

Заштитата на податоците е основно прашање во рамките на Европравда 
и критичен фактор за успехот на организацијата. Алед Вилијамс, претсе-
дателот на Европравда, го нагласи ова прашање во неговата порака до 
Европравда на 28 јануари 2011 година, Европскиот ден на заштитата на 
податоците: „Заштитата на податоците е суштинска тема за Европравда. 
Тоа не е само поради тоа што обработуваме многу чувствителни податоци 
додека ја извршуваме нашата работа за помош на борбата против пре-
куграничниот криминал. Тоа е поради тоа што највисоките стандарди за 
заштита на податоците се суштински за градењето доверба кај национал-
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ните надлежни органи кои ја бараат нашата помош, и за заштитата на ле-
гитимните интереси на нашите граѓани во врска со нивната приватност.“

Обработката на личните податоци во Европравда главно е регулирана 
во Одлуката на Европравда, особено членовите 14 до 25. Европравда 
функционира во она што претходно беше познато како „третиот столб“ 
на Европската унија, и оттука, јасно беше дека кога првата Одлука за Ев-
роправда беше изготвена, применливите инструменти во полето на зашти-
тата на податоците, Директивите 95/46/ЕЗ6 и 2002/58/EЗ7 и Регулативата 
45/20018, не би можеле да се применуваат. 

Европравда има сеопфатни правила за заштита на податоците, и во сама-
та Одлука за Европравда што е зајакната и понатаму разработена преку 
усвојувањето на посебно изготвени правилници за обработката и зашти-
тата на личните податоци во Европравда. Овие правила беа едногласно 
донесени од Колегиумот на Европравда во октомври 2004 година и од Со-
ветот во Брисел во февруари 2005 година.9 Потребата Европравда да има 
посебни правила за заштита на податоците се должеше на „структурата на 
столбови“ на Европската унија во тоа време, и на специфичната природа 
на работата која се врши на полето на правосудна соработка. Ова пра-
шање неодамна беше истакнато во заедничкиот придонес во консултаци-
ите на Европската комисија за член 29 Работна група10 и Работната група 
за полиција и правда11 во врска со правната рамка за основното право за 
заштита на личните податоци за иднината на приватноста, донесена на 1 
декември 2009 година.12 „Заштитата на податоците во полето на полиција-
та и правдата е посебна тема која што бара посебно внимание, земајќи ги 
предвид сложените односи меѓу активностите на државата да ја осигури 
безбедноста и заштитата на личните податоци на поединецот. Специфич-
носта на оваа област не е само резултат на поранешната структура на 
столбови од претходните Спогодби на ЕУ, туку таа е пошироко признаена 
(видете ги, на пример, исклучоците на член 13 од Директивата 95/46/EЗ и 
Декларацијата 21, дадена во прилог на Лисабонскиот договор).“

Ревидираната Одлука за Европравда не само што го измени режимот на 
заштита на податоци на Европравда, туку таа јасно и изречно потврди 
дека постоечките одредби не се засегнати од Рамковната одлука за заш-
тита на лични податоци обработувани во рамката на полициската и пра-
восудната соработка во кривични прашања13, што беше финализирана 
пред донесувањето на ревидираната одлука за Европравда. Тоа е јасно 
наведено во образложението 13 од Преамбулата на ревидираната одлука 
за Европравда: „Релевантниот збир одредби за заштита на податоците 
на Одлуката 2002/187/ПВР нема да биде засегнат од Рамковната одлука 
2008/977/ПВР и содржи посебни одредби за заштита на личните податоци 
кои подетално ги регулираат овие прашања поради посебната природа, 
функции и надлежности на Европравда.“

Ваквата премиса е дополнета со „огледалната одредба“ во образложение-
то 13 од Преамбулата на Рамковната одлука: „Неколку акти, донесени врз 
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основа на Насловот VI од Спогодбата за Европската унија, содржат посебни 
одредби за заштитата на личните податоци разменети или поинаку обрабо-
тени во согласност со тие акти. Во некои случаи овие одредби сочинуваат 
целосна и кохерентна збирка правила кои ги опфаќаат сите релевантни 
аспекти на заштитата на податоци (принципите на квалитет на податоци, 
правила за безбедност на податоци, прописи за правата и заштитата на 
субјекти на податоци, организација на надзор и одговорност) и тие ги регу-
лираат овие прашања подетално отколку Рамковната одлука. Оваа Рамков-
на одлука не треба да влијае врз релевантниот збир одредби за заштита на 
податоци од овие акти, особено оние кои го регулираат работењето на Ев-
ропол, Европравда, Шенгенскиот информациски систем (ШИС), како и оние 
кои воведуваат директен пристап до надлежните органи на земјите-членки 
до одредени системи на податоци на други земји-членки.“

Ова јасно и изрично исклучување од опсегот на примената на Рамковната 
одлука е од суштинско значење за Европравда затоа што, откако напор-
но се работеше да се стави во употреба стабилен, прилагоден и солиден 
заштитен режим за заштита на податоците за организацијата, би било 
погубно доколку Европравда ја обврзуваат премногу општи одредби од 
пониско ниво на Рамковната одлука14. Овој инструмент, кој заедницата за 
заштита на податоците генерално го смета за „пропуштена шанса“, остана 
недопрен, по разни барања на вклучените чинители, посебните режими за 
Европравда, Европол и Шенгенскиот и царински информациски системи.

Оваа точка беше јасно изнесена во писмото на Мајкл Кенеди, тогашниот 
претседател на Колегиумот на Европравда, до мадам Рур, дописник во Ев-
ропскиот парламент на 11 мај 2006 година: „Ние особено би сакале да го 
привлечеме вашето внимание на фактот дека правилата на Европравда за 
заштита на податоците содржат подобрени заштитни механизми за лични 
податоци на жртви и сведоци, построги временски ограничувања за чу-
вање на лични податоци отколку оние предвидени во нацрт-верзијата на 
одлуката, сеопфатни одредби за безбедноста, вклучувајќи организациски 
аранжмани и технички мерки обезбедени преку автоматизираниот систем 
за управување со предмети што осигуруваат автоматска усогласеност со 
правилата за заштита на податоци, како и дополнителни системи на кон-
трола, како широки датотеки за евиденција и ревизорски траги и следење 
на две нивоа од страна на службеникот за заштита на податоци и Заед-
ничкото надзорно тело.

Во врска со овие разгледувања, би сакале да ве известиме дека Евро-
правда нема да се противи на воведувањето обврска за Европравда да 
осигури ниво на заштита еквивалентно на тоа кое произлегува од при-
мената на Рамковната одлука (сега или во блиска иднина), со цел да се 
зајакне конзистентноста и ефективноста на правната рамка за заштита на 
податоците во третиот столб. Но, би биле сериозно загрижени доколку се 
воведе обврска да ги направиме нашите правила „целосно конзистентни со 
одлуката“ (како што е наведено во вашите предложени амандмани 6 и 61), 
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бидејќи тоа може да се толкува како наметнување целосна хармонизација, 
што во практика би довело до намалување на нивото на заштита кое во 
моментов го нудиме и ние сме убедени дека тоа не е целта предвидена во 
вашиот предлог, како што разбираме од содржината на вашето писмо“.15

Следниов дијаграм ја прикажува правната рамка применлива за Евро-
правда во однос на заштитата на податоците:

Во следниве пасуси детално се објаснети разните области опфатени со 
одредбите за заштита на податоците применливи во Европравда.

2 2  Лични податоци обработени од Европравда

Член 15 од првобитната Одлука за Европравда содржеше рестриктивен 
список на лични податоци кои Европравда може да ги обработува во од-
нос на три категории лица: лица кои се предмет на криминална истрага, 
жртви и сведоци. Важно е да се спомне дека ограничувањата поставени 
со овој член се двократни: прво, се ограничуваат категориите лица на кои 
се применува; второ, се ограничуваат видовите податоци дозволени за 
секоја од овие категории, кои се набројани во затворен список во разни 
ставови на член 15.

Практичната примена на овој член беше усложнета поради фактот дека 
првичниот список на податоци содржан во член 15 не беше во согласност 
со одредбите во други правни текстови. Во Одлуката на Советот од 20 сеп-
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тември 2005 година за размената на информации и соработката во врска 
со терористички престапи16 и Рамковната одлука на Советот за Европскиот 
налог за апсење (ЕНА)17, донесени по одлуката за Европравда од 2002 
година, се предвидуваше дека Европравда ќе прима видови податоци кои 
не се вклучени во тој список.

Европравда се спомнува во контекст на Одлуката за ЕНА18 како на при-
мер да се информира ако одредена земја-членка не може да ги почитува 
временските ограничувања наведени во член 17 од оваа Одлука. Исто 
така, Европравда може да има улога во преносот на ЕНА од еден орган до 
друг. Во двата контексти, видот на информации содржани во образецот на 
ЕНА мора да биде земен предвид. Во овој образец, содржан во Прилогот 
на Одлуката за ЕНА19, се спомнуваат бројни ставки кои не биле вклучени 
во Одлуката за Европравда, како јазиците кои што ги разбира бараното 
лице; карактеристични знаци или опис на бараното лице; фотографија и/
или отисоци од прсти на бараното лице ако се достапни и ако може да се 
пренесат; или лице за контакт или детали за контакт на лицето со кое тре-
ба да се контактира за да се добијат такви информации или ДНК профил. 

Образложението 14 од Преамбулата на ревидираната Одлука за Евро-
правда ги резимира главните измени вклучени во член 15 кои што Заед-
ничкото надзорно тело ги критикуваше дека се премногу ограничувачки 
и затоа беше речиси невозможно да се постапува во согласност со нив. 
ЗНТ сметаше дека овој член треба да се измени за да се дозволи поголема 
флексибилност, усогласувајќи ги неговите одредби со вистинските потре-
би на организацијата во врска со обработката.

Во основа, според ревидираната Одлука, Европравда сега може да обра-
ботува лични податоци за дополнителни категории поединци: лица кои 
биле осудени за прекршок во надлежност на Европравда, многу важно до-
полнение, особено во полето на тероризмот. Покрај тоа, Европравда сега 
може да обработува дополнителни категории податоци, како што се теле-
фонски броеви, е-пошта, податоци за регистрација на возила, профили 
на ДНК, фотографии, отпечатоци и податоци за сообраќајот и локацијата, 
поврзани со лица кои, според домашното законодавство на релевантната 
земја-членка, се предмет на кривична истрага или гонење или биле осу-
дени по таква истрага или гонење. Овие нови категории се суштински за 
Европравда, овозможувајќи ѝ на организацијата законски да добијат цел 
дијапазон информации кои може да се пренесуваат според одлуката за 
европскиот налог за апсење и Одлуката на Советот за податоци за теро-
ризам. Ревидираната Одлука не го допрела краткиот затворен список на 
видови податоци кои Европравда може законски да ги обработува за жрт-
вите и сведоците, кој што остана непроменет.

Списокот на видови лични податоци во член 15 кои Европравда може за-
конски да ги обработува останува затворен, наспроти тврдењата во пр-
виот нацрт-предлог од четиринаесет земји-членки. Задржувањето на овој 
затворен список најверојатно беше причинето од мислењата објавени од 
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Европскиот парламент20 и Европскиот надзорен орган за заштита на пода-
тоци (ЕНОЗП)21, кои се изјаснија против отворањето на списокот. Особено, 
ЕНОЗП го напиша следново: „Иницијативата предлага замена на ограниче-
ниот список на лични податоци кои можат да се обработуваат според член 
15(1) и (2) со слични списоци, но од поотворена природа. (...) Модифика-
цијата ја менува природата на листата со негативен ефект врз заштитата на 
податоци и врз правната сигурност, без соодветна потпрепувачка причина.

ЕНОЗП не разбира зошто е потребна таа модификација, особено бидејќи 
списоците со податоци веќе се доволно сеопфатни. Доколку одредена ка-
тегорија податоци недостасува, тогаш би било подобро таа категорија да 
се вклучи во самата Одлука. Оваа иницијатива е добро можност тоа да се 
направи, како што е прикажано во предложеното додавање на категорија 
(1) во член 15 (1).“

Очигледно, од гледна точка на заштита на податоците, продолжената упо-
треба на затворен список на лични податоци треба да се гледа како до-
полнителна заштитна мерка. Но, од практична гледна точка, одлуките за 
европскиот налог за апсење и за информациите поврзани со тероризам 
создале несовпаѓање меѓу она што ѝ се дозволува на Европравда да го 
обработува и она што, според овие правила, Европравда требало да го 
добие. Ова несовпаѓање укажува дека во иднина може да се појават леги-
тимни потребни. Според тековното законодавство, дополнителни подато-
ци може да се обработуваат само според условите на став 3 од член 15 врз 
основа на исклучок и за ограничен временски период. Доколку природата 
на потребата за обработка дополнителни податоци е поструктурна, Одлу-
ката на Советот може да се измени за да се ажурира списокот.

Во секој случај, бидејќи автоматизираниот Систем за управување со пред-
мети (СУП) ќе дозволи обработка само на категориите податоци спомнати 
во претходниот текст на член 15, овие измени создадоа потреба од вклу-
чување нови категории лица и нови видови податоци во СУП.

2 3  Услови за обработка на лични податоци

Со член 14 од Одлуката за Европравда се дефинира општата рамка за 
обработка на лични податоци во Европравда. Поради суштинската зна-
чајност на член 14 за режимот на заштита на податоци во Европравда, 
понатаму ќе се анализираат трите става на овој член:

2.3.1. Член 14.1: Принцип на неопходност и модалитети за обработка на 
лични податоци

Член 14.1 е олицетворение на принципот на неопходност во врска со обра-
ботката на лични податоци во Европравда. Со други зборови, Европравда 
има право да обработува лични податоци до степен кој е неопходен за 
постигнување на нејзините цели, во рамките на нејзините надлежности. 
На овој начин се оправдува обработката на лични податоци во врска со 
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активности поврзани со главната дејност и цели на Европравда, дефини-
рани во нејзината правна основа и каде што е неопходно за таа цел.

Модалитетите на обработката на лични податоци се јасно дефинирани во 
оваа одредба; Европравда може да обработува податоци преку автома-
тизирани средства или преку структурирана рачна обработка на досиеја. 
Многу е важно да се прочита јазикот на употребата на автоматизираните 
средства согласно со новововедениот став 6 од член 16 од Одлуката, кој 
гласи: „За обработката на лични податоци поврзани со предмети, Евро-
правда не може да воспостави друга автоматизирана обработка на пода-
тоци освен Системот за управување со предмети.“ Оттука, СУП, кој што 
подетално се разгледува во дел 3, станува камен-темелник на системот за 
обработка на лични податоци за правосудна координација и соработка на 
Европравда.

Концептот на структурирани рачно обработени податоци е предмет на сту-
дии и внатрешна дискусија во рамките на Европравда и нејзиното надзор-
но тело. Тоа е елемент со огромно значење, со оглед на традиционалната 
употреба да досиеја во хартиена форма од страна на судството во речиси 
сите земји-членки. Оттука, суштинско за заштитата на правата на пое-
динците е да се осигури дека рачно обработените досиеја кои ги имаат 
националните членови на Европравда подлежат на истите заштитни пра-
вила кои се применуваат за информациите кои се чуваат во СУП; инаку, 
гаранциите за заштита на овие податоци лесно може да се заобиколат.

За да се избегне ваквото заобиколување, ЗНТ на Европравда, го разгледу-
ваше тоа прашање во 2007 година, доставувајќи документ до Колегиумот 
во врска со примената на правилата над рачно обработените досиеја.22 
Овој документ содржи многу корисни појаснувања на разбирањето на 
концептот на структурирани рачно обработени досиеја од ЗНТ:

„Европравда работи преку својот Колегиум или националните членки. На-
ционалните членови добиваат работен материјал од своите земји-член-
ки. Овие работни материјали вклучуваат лични информации. Многу често 
работните материјали се добиваат во рачно обработена форма. Нацио-
налниот член одлучува дали работниот материјал потенцијално е под на-
длежност на Европравда. Доколку е така, националниот член отвора при-
времено работно досие (ПРД). Иако некои информации ќе се внесуваат и 
чуваат електронски во системот за управување со предмети, национални-
те членови исто така ги чуваат своите ПРД во рачно обработена форма.

Овие рачно обработени досиеја имаат различни степени на структура. 
Сите имаат идентификатори на предмет, вклучувајќи референтен број на 
првата страница. Степенот до кој има понатамошна структура, на пример 
индекс на документите во досието, ќе зависи од природата на предметот 
и практиката на релевантниот национален член. Во секој случај, докумен-
тите во досие се подредени на начин кој дозволува лесно добивање на 
лични податоци релевантни за односниот предмет.
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Националните членови ги чуваат ПРД во рачно обработена форма. Овие 
ПРД не се чуваат како дел од правосудните задачи на националниот член 
во неговата територија. Тие се водат како дел од неговите задачи во Ев-
роправда. Сите лични податоци зачувани во овие рачно обработени ПРД 
се лични податоци кои ги чува Европравда.

Поради тоа што рачно обработените лични податоци може да се чуваат 
во структурирани досиеја, постојат две можни алтернативи. Или рачно 
обработените ПРД се квалификуваат како структурирани досиеја или, ако 
тоа не е така, тогаш нема правна основа за нивно постоење. Но, од ис-
питувањето на практиката на Европравда, не е тешко да се заклучи дека 
досиејата всушност се „структурирани“, иако во некои случаи степенот на 
структурата може да биде ограничен.

Тоа значи дека личните податоци зачувани во овие рачно обработени ПРД 
се лични податоци обработени од Европравда. Затоа, тие мора да се усо-
гласени со ограничувањата утврдени во член 15. Само категориите на 
лични податоци наведени во член 15(1) и 15(2) или, во исклучителни 
околности и за ограничен период други лични податоци кои веднаш се ре-
левантни за истрага во тек, може да се чуваат во рачно обработени ПРД.“

Во кратки црти, ЗНТ заклучи во овој документ (и во многу последователни 
документи) дека рачно обработените досиеја на предмети кои ги чува-
ат националните членови на Европравда влегуваат во дефиницијата на 
структурирани рачно обработени досиеја. Тоа значи дека обработката на 
личните податоци е законска и легитимна, но во сите предмети треба да 
биде во согласност со сите барања наметнати од режимот за заштита на 
податоци на Европравда.

2.3.2. Член 14.2: Принцип на почитување на нивото на заштита барем 
еквивалентни со она на Конвенцијата 108 на Советот на Европа и 
наредните измени и дополнувања на истата

Во член 14.2 се утврдува, како одредница за Европравда, единствениот 
постоечки меѓународен инструмент за заштита на податоци кој е опш-
то применлив во сите полиња: Конвенцијата за заштита на индивидуите 
при автоматско обработување на лични податоци.23 Примената на Конвен-
цијата 108 не е ограничена на поранешниот прв столб, како Директивата 
95/46/EЗ24; всушност, столбовите се „изум на ЕУ“, а не креација на Сове-
тот на Европа. Конвенцијата 108 игра фундаментална улога во секторот 
на поранешниот трет столб, како што е наведено и во Одлуката за Ев-
роправда и во нејзиниот еквивалент во Европол25. Заклучно со 26 април 
2011 година, оваа Конвенција е ратификувана од 43 земји и потпишана 
од уште три земји26.

Членот 14.2 се однесува на Конвенцијата 108, како и на наредните измени 
и дополнувања на истата, каде што се во сила во земјите-членки. Во тој 
контекст, треба да се посвети внимание на Дополнителниот протокол на 



16 – Заштита на податоци во Европравда: стабилен, ефективен и прилагоден режим

Конвенцијата за заштита на индивидуите при автоматска обработка на 
лични податоци во однос на надзорни органи и прекуграничен тек на по-
датоци, отворена за потпис во Стразбур на 8 ноември 2001 година27. Зак-
лучни со 26 април 2011 година, Протоколот е ратификувана од 30 земји и 
потпишан од уште дванаесет земји28.

Целта на Дополнителниот протокол беше да се зголеми заштитата на лич-
ните податоци и приватноста преку подобрување на Конвенцијата 108 во 
две области кои не беа опфатени во првобитната Конвенција, но кои во 
меѓувреме станаа многу значајни компоненти за заштитата на личните 
податоци. Прво, во Дополнителниот протокол се предвидува воспоставу-
вање независни национални надзорни органи29 одговорни за осигурување 
усогласеност со законите или прописите донесени во согласност со Кон-
венцијата 108 во врска со заштитата на лични податоци и прекуграничен 
тек на податоци. Второто подобрување се однесува на прекугранични-
от тек на податоци до трети земји. Податоците може да се пренесуваат 
единствено ако земјата-примател или меѓународната организација може 
да овозможи адекватно ниво на заштита30.

Дополнителниот протокол на некој начин го затвора кругот на интерак-
ција меѓу Конвенцијата 108 и Директивата. Додека Директивата главно се 
инспирирала и се засновала на принципите на Конвенцијата 10831, Про-
токолот ѝ додава на Конвенцијата два нови елементи на заштита на по-
датоците кои биле спроведени од поголема група на земји-потписнички 
на Конвенцијата, бидејќи, во меѓувреме, сите земји-членки ја спровеле 
Директивата 95/46/EЗ. На тој начин, Директивата индиректно ја збогатува 
Конвенцијата 108, која што беше првичната инспирација за создавањето 
на самата Директива.

Упатувањето на Конвенцијата 108 и нејзиниот Дополнителен протокол 
како одредница не само што е значајно за нејзината внатрешна примена 
во рамките на Европравда, што во суштина се гарантира со вметнувањето 
на нејзините принципи во одредбите на Одлуката за Европравда и прави-
лата за заштита на податоци32. Тоа, исто така, е значајно за трети земји 
со кои Европравда би сакала да воспостави договори за соработка кои би 
ја овозможиле размената на лични податоци, како што ќе биде објаснето 
подоцна.

2.3.3. Член 14.3: Принцип на квалитет на податоци

Во третиот став на член 14 станува збор за принципот на квалитет на по-
датоци, вклучувајќи ги повеќето аспекти од овој принцип, регулирани во 
член 5 од Конвенцијата 108. Особено, во овој став се разгледуваат еле-
ментите на законитост и правичност на обработката, пропорционалност и 
точност на податоци.

Пропорционалноста е олицетворена во потребата на Европравда да обра-
ботува само лични податоци кои се адекватни, релевантни и не се преоб-
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емни за намената за која се обработуваат. Европските законодавци јасно 
сакале да го нагласат фактот дека Европравда може легално да ги об-
работува единствено податоците неопходни за извршување на нејзините 
задачи. Тие, во член 15 од Одлуката, го зајакнале овој принцип преку 
дефинирање затворен список со податоци кои може да се обработуваат, 
како и преку нагласување дека дури и дозволените податоци може да се 
обработуваат само колку што е потребно во посебниот контекст на актив-
ностите кои се спроведуваат. Оттука, релевантноста на податоците за кои 
станува збор мора да се анализира за секој случај посебно. Очигледно, 
Европравда можеби треба да има навистина детални податоци за пред-
мет кој го координира, или помалку податоци кога земја-членка само ја 
замолила Европравда да помогне да се забрза испраќањето замолница до 
други земји. Затоа, пристапот до иста количина податоци може да биде 
соодветен за еден предмет, или прекумерен во друг. Тоа значи дека кон-
тролорот на операцијата на обработка, националниот член во согласност 
со член 13.2 од правилата за заштита на податоци33, мора да го процени 
нивото за секоја поединечна ситуација.

Елементите на законитост и правичност на обработката не се детално 
развиени. Во текстот едноставно се наведува дека личните податоци кои 
се обработуваат од Европравда ќе се обработуваат правично и законски. 
Значењето на ова општо може да се толкува дека обработката на подато-
ци мора да се одвива во согласност со применливите законски одредби, 
и со почитување на постоечките права и обврски на страните. Членот 14 
од правилата за заштита на податоците се занимава со истото прашање, 
истакнувајќи ја поврзаноста со овластувањето на Европравда: „Личните 
податоци може да се прибираат и понатаму обработуваат во контекстот 
на активности поврзани со предметот доколку обработката е неопходна 
за извршувањето на задачите на Европравда за засилување на борбата 
против тежок криминал.“

Прашањето за точноста на податоците е особено интересно за Евро-
правда, бидејќи организацијата не генерира сопствени предмети или по-
датоци, туку ги добива од надлежните органи на земјите-членки. Оттука, 
се чини логично дека Европравда не треба да биде одговорна за потврда 
на точноста на добиените податоци. Во принцип, Европравда треба да 
може да се потпре на точноста на податоците, освен ако не добие одре-
дени индикации или открие причина да верува дека информациите може 
да бидат неточни.

Одлуката за Европравда ја носи оваа идеја на разгледување со тоа што 
во член 14.3 наведува дека личните податоци обработени од Европравда 
треба бидат „земајќи ги предвид сите информации доставени од надлеж-
ните органи на земјите-членки или други партнери во согласност со член 
13, 26 и 26a,“ точни и ажурирани. Во членот 16 од правилата на Евро-
правда за заштита на податоци, содржени во Наслов IV (посветен на пра-
вилата за операции за обработка поврзани со предмет) ова прашање се 
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разгледува на појасен и поконкретен начин. Во член 16 се укажува дека 
„кога информациите се пренесени до Европравда од земја-членка или на-
дворешна страна во контекст на истрага или гонење, таа нема да биде 
одговорна за точноста на добиените информации, но е должна да оси-
гури, од моментот на прием, дека се преземени сите разумни чекори тие 
информации да се ажурираат.“ Оттука, одговорноста за осигурувањето 
на точноста на податоците паѓа на Европравда од моментот на прием на 
податоците, и од тој момент, Европравда е должна да осигури дека тие 
информации се ажурираат. 

Понатаму, ако Европравда открие неточности кои влијаат врз односните 
податоци, таа е должна да ги поправи информациите и да ја информира 
третата страна од која информациите биле примени34. Оваа обврска за 
информирање на страните кои првично ги доставиле податоците до Евро-
правда исто така се наметнува кога информациите се изменети и дополне-
ти по барање за корекција на субјектот на податоци. Во таква ситуација, 
сите која ја доставуваат и до кои стигнува информацијата треба да бидат 
известени за измените извршени на личните податоци35.

Општиот дел од правилата за заштита на податоци, кои ги содржат прин-
ципите за општа примена во Европравда, исто така содржат одредба за 
квалитетот на податоците во член 6. Таа се однесува не само на ситуации 
кога податоците се неточни, туку и на ситуации кога податоците се не-
комплетни. Европравда мора да го преземе секој разумен чекор за да се 
осигури дека податоците, независно дали се неточни или некомплетни за 
целите на обработката, се избришани или коригирани. Во вториот став од 
овој член се додава интересен елемент, наведувајќи дека личните подато-
ци се чуваат во форма која што дозволува идентификација на субјектите 
на податоците не подолго отколку што е потребно за намената за која тие 
податоци се прибрани или за која се понатаму обработени. Овој елемент е 
релевантен бидејќи, по затворањето на предмет и личните податоци кои се 
однесуваат на тоа нема повеќе да бидат релевантни и поради тоа, ќе бидат 
подложни на бришење, Европравда може да биде заинтересирана да зачу-
ва некои општи референтни податоци од предметот за статистички цели36.

2 4  Принцип на ограничување на намената

Принципот на ограничување на намената, понекогаш нарекуван и принцип 
на финалност, е еден од клучните елементи на заштитата на податоци. Тој 
може да се сумира како барање податоците да се обработат за конкретна 
намена и понатаму да се користат или соопштуваат само додека тоа не е 
некомпатибилно со првичната намена на прибирање на податоците37.

За Европравда, целта на обработката на податоци, како што е претходно 
спомнато во разгледувањето на член 14.1 од Одлуката за Европравда, е 
поврзана со нејзините цели и задачи во рамките на нејзините надлеж-
ности. Членот 15 од правилата за заштита на податоците на Европравда 
јасно и недвосмислено го формулира принципот на ограничување на на-
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мената: „Личните податоци кои ги обработува Европравда во рамките на 
истраги и гонења под никакви околности не смее да се обработуваат за 
други цели.“ Оваа одредба, оттука, исклучува секаква друга намена, иако 
таа теоретски би била компатибилна со оригиналната намена. Личните 
податоци единствено може да се користат за целите на истраги и гонења.

2 5  Временски ограничувања за задржување на податоците од 
страна на Европравда

Уште од самиот почеток е очигледно дека Европравда треба да чува само 
лични податоци поврзани со тековна истрага или гонење кое вклучува две 
или повеќе земји-членки за одреден временски период. Тоа стана очиг-
ледно кога европските законодавци ги нарекоа досиејата за предметите 
на Европравда „привремени работни досиеја“ (ПРД).

Општиот принцип во врска со чувањето на податоците е дефиниран во 
член 21(1) од Одлуката за Европравда. Таму се наведува дека личните 
податоци се чуваат само онолку колку што е потребно за постигнување 
на целите на Европравда. Тоа значи дека потребата за задржување на ин-
формациите треба да се разгледа во моментот на затворање на предметот, 
кога (во принцип) завршува улогата на Европравда. Оттука, Службеникот 
за заштита на податоци (СЗП) на Европравда секогаш ги советува нацио-
налните членови да ги прегледаат досиејата за предметите во моментот 
кога предметот се затвора. Тогаш националните членови треба да одлучат 
кои податоци повеќе не се потребни за задачите на Европравда и кои мо-
жат да се уништат физички доколку се рачно обработени досиеја и/или 
избришани од СУП, а кои податоци треба да се зачуваат. Се претпочита 
задржаните информации да се чуваат во СУП, бидејќи тоа овозможува 
можно поврзување со други предмети и гарантира прием на потсетници 
при наредниот момент на прегледување. СУП е дизајниран да осигури 
дека националните канцеларии и службеникот за заштита на податоци 
автоматски се известуваат за ПРД кои содржат податоци чијшто рок на 
чување истекува. 

Сопственикот на податоците тогаш може да донесе образложена одлука 
(што се евидентира во системот) дали податоците треба да се задржат или 
избришат.

Покрај општиот принцип, во член 21(2) од Одлуката за Европравда од 
2002 година се предвидува бришење податоци ако:

a) кривичното гонење на кое се однесуваат е забрането поради застаре-
ност на делото;

б) донесена е конечна судска одлука; или
в) повеќе не е потребна координација за предметот од страна на Евро-

правда.

Доколку е исполнет еден од овие услови, податоците не може да се за-
држат, освен ако нивната употреба е неопходна „за да се овозможи [Ев-
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роправда] да ги постигне своите цели“. Оваа процена мора да ја направи 
националниот член (контролор) во однос на околностите, вклучувајќи ја 
релевантноста на информациите за поврзани отворени предмети или те-
ковни истраги во земји-членки, или други околности поради кои задржу-
вањето на информациите е неопходно (а не само евентуално корисно).

Конечно, во член 21.3(а) се истакнува потребата за постојано следење на 
применливоста на околностите наброени во член 21(2). Тука се предвиду-
ва проверка на секои три години по првичното внесување на податоците.

Што се однесува до „проверката на секои три години“, следниве ставки се 
значајни за да се спомнат:

• Се применува само кога околностите од член 21.1 и 2.2 не се примен-
ливи. Потребата за задржување на податоците мора да се процени во 
моментот на затворањето на предметот, а не само по периодот од три 
години;

• Периодот од три години се однесува од моментот кога податоците се 
обработени во СУП, а не од моментот кога предметот е затворен; и

• Проверката значи дека контролорот мора да донесе активна одлука 
дали да ги избрише (општо правило) или задржи податоците, кога за-
држувањето на податоците е поврзано со постигнување на целите на 
Европравда.

Ревидираната Одлука воведе некои измени во системот, иако ја задржа 
неговата основна градба38. Образложението 15 од Преамбулата ја 
одразува потребата на Европравда за продолжување на крајните рокови 
за чување на личните податоци кога постои посебна потреба за тоа. Сепак, 
се истакнува фактот дека таквото продолжување може да се случи само во 
врска со податоци кога кривичното гонење е забрането во сите засегнати 
земји-членки ако постои посебна потреба за обезбедување помош според 
Одлуката.

Ревидираниот член 21 има за цел да обезбеди поголема флексибилност на 
Европравда во однос на временските ограничувања, но текстот, поради 
компромисите кои се потребни за постигнување договор на оваа чувстви-
телна тема, е навистина сложен. Спроведувањето на член 21 несомнено 
ќе постави прашања во врска со толкувањето на текстот.

Во однос на претходното изготвување на член 21, воведени се следниве 
измени:

1. Во ставот 2 се воведува нова буква аа) што вклучува нов краен рок 
по кој личните податоци не смеат понатаму да се обработуваат од страна 
на Европравда: датумот на кој лицето е ослободено и судската одлука во 
врска со неговата казна станала конечна. Овој датум е апсолутна забра-
на; можноста за проверка на потребата за чување на податоците откако 
поминале датумите наведени во став 2 се предвидува само во став 3 б). 
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Списокот исклучоци кои се вметнати во став 3б) ги опфаќа сите сценарија 
регулирани во став 2, освен новата буква аа). Тоа во практика значи дека 
Европравда треба да се осигури дека информациите во врска со осло-
бодителни пресуда се навремено доставени од земјите-членки, бидејќи 
обработката на лични податоци по датумот кога ослободителната пресуда 
станува конечна е незаконска.

2. Така се создава нов режим за информациите наведени во член 13.6 или 
7, што се спомнува во два става. Прво, во поддел в) на став 2 се наведува 
дека општиот принцип за бришење лични податоци, откако Европравда и 
земјите-членки заеднички утврдиле дека нема понатамошна потреба од 
координација од страна на Европравда, не се применува кога односна-
та информација е опфатена во член 13.6 или 7, или кога е опфатена со 
инструменти кои се однесуваат на доставувањето податоци поврзани со 
тероризам до Европравда. Второ, на став 2 е додадена нова буква г), со 
што се создава општа можност за чување на истите податоци (член 13.6 
или 13.7, податоци поврзани со тероризам) за период од три години по 
нивното доставување до Европравда. Тоа бара СУП да се измени за да се 
овозможи овие податоци да бидат соодветно означени и тоа задржување 
да биде земени предвид во однос на проверките за временското ограни-
чување. СУП креира автоматски известувања за да се предупредат корис-
ниците дека крајните рокови за проверка се наближуваат.

3. Точката б) од став 3 за можноста за овозможување на националните 
членки да направат исклучок и да задржат лични податоци по датумите 
наведени во став 2 е изменета за да исклучи ваквата можност за осло-
бодителни пресуди. Исто така, се прецизира дека, откако гонењето е за-
брането според застареноста на делото во сите земји-членки, податоци-
те може да се чуваат само ако се неопходни за Европравда да обезбеди 
помош во согласност со оваа Одлука. Затоа, ова дополнување бара да 
постои посебна потреба за чување на податоците за посебна намена за 
помагање. Тоа треба да се разбере како посебна „намена при работа на 
предмети“, а не како општата намена за информациите, во согласност со 
член 13.5 до 13.7, што не треба да се смета дека подразбира барање за 
помош, освен ако не е наведено поинаку.

4. Ставот 5 од овој член, ко кој се кодифицираат обврските на земјите-
членки за доставување информации до Европравда во врска со конечните 
судски одлуки кои вклучуваат информации претходно доставени до Ев-
роправда, не е нов и не е изменет при оваа проверка. Важноста земјите-
членки точно и сеопфатно да постапуваат со согласност со оваа обврска 
сега стана суштинска во контекст на измените вклучени во овој член.

Кога личните податоци не се внесени во СУП, туку се чуваат само во рачно 
обработените досиеја, се применуваат истите временски ограничувања, 
но националните членови не добиваат автоматски потсетници, и службе-
ниците за заштита на податоци. Националните членови се одговорни за 
следење на усогласеноста со постоечките временски ограничувања.
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Кога се донесуваат одлуки во врска со задржувањето на податоци, на-
ционалниот член треба да осигури дека е додадена забелешка во рачно 
обработеното досие каде што се образложуваат причините за одлуката 
податоците да се зачуваат. СЗП треба исто така да добие примерок од таа 
забелешка; ако примерокот не е испратен, не се постапило во согласност 
со обврската на националниот член за известување на СЗП. Заедничкото 
надзорно тело на Европравда упатува на оваа обврска за информирање 
на СЗП кога податоците се задржани во рачно обработени досиеја по про-
верка во неколку наврати.

Затоа, оваа постапка повеќе оптоварува отколку употребата на СУП, што 
автоматски генерира потсетник до националниот член и известувања за 
СЗП кога националниот член донесува одлука за бришење или задржу-
вање на лични податоци. 

2 6  Безбедност и доверливост на обработката и одговорност за 
неовластена или неточна обработка на податоци

Во член 22 од Одлуката за Европравда се работи се темата безбедност на 
податоци, и се дефинираат обврските на Европравда и земјите-членки во 
врска со податоци кои се пренесуваат од Европравда, за да се заштитат 
личните податоци од случајно или незаконско уништување, случајно гу-
бење или неовластено обелоденување, изменување и пристап или друга 
неовластена форма на обработка.

Според барањата на член 22.2 од Одлуката, правилата за заштита на по-
датоци на Европравда понатаму ги дефинираат техничките мерки и орга-
низациските аранжмани потребни за спроведување на Одлуката во делот 
на безбедноста на податоците. 

Особено, член 7 од правилата за заштита на податоци го разгледува ова 
прашање, барајќи од Европравда да изготви сеопфатна политика за без-
бедност, земајќи ја предвид чувствителноста на работата која ја извршува 
единицата за правосудна соработка, вклучувајќи ги правилата за класи-
фикација на документи, проверка на вработените во Европравда и мер-
ките кои треба да се преземат во случаи на нарушување на безбедноста. 

Всушност, Европравда имала во употреба правила и политики за безбед-
ност уште од 2007 година, дополнети со разни политики и постапки, вк-
лучувајќи постапки за безбедносни проверки на персоналот и постапка 
за управување со инциденти која датира од 3 декември 2008 година и е 
одобрена од административниот директор на Европравда. Постапката за 
управување со инциденти наметнува обврска за информирање на СЗП во 
врска со сите предмети каде што инцидент потенцијално би влијаел врз 
личните податоци. Доколку личните права на поединецот се компроми-
тирани од таквиот инцидент, субјектите на податоци треба да бидат из-
вестени за ситуацијата кога истрагата е завршена, освен во случаи кога 
таквото доставување на информации би можело да предизвика сериозна 
штета за организацијата.



23 – Заштита на податоци во Европравда: стабилен, ефективен и прилагоден режим

Понатаму, правилата за заштита на податоци го посветиле цело Поглавје 
III на прашања за безбедноста на податоците, разгледувајќи прашања 
поврзани со обработката на податоци поврзани со предмети, датотеки за 
евиденција и ревизорски траги во системи кои дозволуваат соодветно сле-
дење на усогласеноста од страна на СЗП и ЗНТ, ревизии и контроли, и 
овластен пристап до лични податоци. Со член 26 се регулира овластениот 
пристап до лични податоци, барајќи од Европравда да преземе соодветни 
технички мерки и да предвиди организациски аранжмани за да се осигури 
дека само националните членови, нивните асистенти и овластениот пер-
сонал на Европравда имаат, за постигнување на целите на Европравда, 
пристап до личните податоци кои ги обработува Европравда во рамките 
на своите оперативни активности. 

Овие мерки ги земаат предвид целите за кои податоците се прибираат и 
понатаму обработуваат, тековната состојба, нивото на безбедност кое го 
бара чувствителната природа на работата која Европравда ја спроведува 
и барањата на член 22 од Одлуката за Европравда.

Особено е важно да се спомне дека со член 22.3 од овие правила нацио-
налните членови стануваат одговорни за осигурување дека се направени 
и се почитуваат соодветни организациски аранжмани, и дека техничките и 
организациските мерки кои Европравда им ги ставила на располагање во 
врска со досиеја поврзани со предмети соодветно се користат. Ова е логи-
чен резултат на фактот дека националните членови се сметаат за „контро-
лори“ на операциите за обработка на податоци поврзани со активностите 
на нивните национални канцеларии39. Традиционално, безбедноста е една 
од обврските со која контролорите мора да бидат усогласени за операци-
ите за обработка за кои тие се одговорни40.

Во согласност со член 10 од Конвенцијата 10841 на Советот на Европа, 
со член 24 на Одлуката за Европравда се регулира режимот за одговор-
ност во случај на неовластено или неправилно обработување на подато-
ци. Оваа одредба се однесува на националните закони на земјата-членка 
каде што е сместено седиштето на Европравда (Холандија, бидејќи офи-
цијалното седиште на Европравда е во Хаг42) и судовите на истата земја 
за прашања за одговорноста поврзано со евентуална штета причинета на 
поединец која е резултат на неовластена или неправилна обработка на 
податоци од страна на Европравда.

2 7  Права на поединци

Во своите членови 19 и 20, Одлуката за Европравда се занимава со пра-
вата на поединците во однос на пристапот, коригирањето и бришењето 
на нивните лични податоци. Овие права се гарантирани во член 8 од Кон-
венцијата 108 на Советот на Европа, Дополнителни заштитни мерки за 
субјектот на податоци, што се однесува на следниве права:

„Секое лице може:
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a. Да утврди постоење на автоматски обработено досие со лични подато-
ци, неговите главни цели, како и идентитетот и постојаното живеалиште 
или деловно седиште на контролорот на досието; 

б. Во разумни интервали и без прекумерно доцнење или трошоци, да 
стекне потврда дали личните податоци кои се однесуваат на него се чу-
ваат во автоматски обработено досие на, како и известување за таквите 
податоци во разбирлива форма; 

в. Да добие, во зависност од случајот, корекција или бришење на таквите 
податоци ако тие не се обработени во согласност со одредбите на домаш-
ните закони, со што влегуваат во сила основните принципи утврдени во 
членовите 5 и 6 од оваа конвенција;

г. Да добие правен лек доколку барањето за потврда или, во зависност од 
случајот, известувањето, корекцијата или бришењето наведени во ставо-
вите б и в од овој член не се почитуваат.“ 

Членот 9.2 од Конвенцијата 108 предвидува исклучок од правата на 
субјектот на податоци на следниов начин: „Отстапување од одредбите на 
членовите 5, 6 и 8 од оваа конвенција е дозволено кога таквото отстапу-
вање е предвидено од законите на страната и претставува потребна мерка 
во едно демократско општество во интерес на: а) заштитата на државната 
безбедност, јавната безбедност, монетарните интереси на државата или 
намалување на кривични престапи.“

2.7.1. Правата на поединците и потребите за правосудна соработка43

Горенаведениот член 9.2 од Конвенцијата 108 е јасен пример на потре-
бата за урамнотежување на основните права на поединците во однос на 
нивните лични податоци, од една страна, со потребите за извршување 
на законот во контекст на полициски и правосудни активности, од друга 
страна.

Искористувањето на правата на поединецот во контекст на работата на 
националната полиција и правосудните системи бара да се разгледаат 
посебните околности за секое барање, земајќи го предвид тековниот ста-
тус на истрага или гонење во тек. Од суштинско значење е да се разгледа 
потребата за гарантирање на овие права, а истовремено, да не загрозат 
тековни истраги или кривични гонења. Следниве примери треба да при-
влечат внимание на сложеноста на овие ситуации.

2.7.1.1. Право на информираност

Членовите 10 и 11 од Директивата 95/46/EЗ се занимаваат со информа-
циите кои треба да се достават до субјектот на податоци во моментот на 
прибирање лични податоци или, барем во времето на евидентирање и 
зачувување на таквите податоци. Примената на овој принцип, меѓутоа, 
покренува некои прашања од практичната перспектива на оперативната 
работа на Европравда.
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• Еден од типичните примери на предмети со кои се занимава Европравда 
е таканаречената „контролирана достава“. Властите кои го спроведуваат 
законот може да знаат дека одредено возило пренесува дрога од една 
земја во друга, но одлучуваат да го пуштат тоа возило да ја помине гра-
ницата без лицата да бидат уапсени за да се открие каде оди доставата 
и можеби да се открие целата организација вклучена во трговијата со 
дрога. За да се спроведе ваква операција, често истовремено се користат 
неколку механизми за следење и надзор, како телефонско прислушување, 
уреди за следење возила и така натаму, врз основа на потребното одо-
брение од правосудните органи на вклучените земји. Непотребно е да се 
каже, невозможно е субјектот на податоците да се информира однапред 
или во текот на забележувањето на оваа операција(и) за обработка без да 
се загрози кривичната истрага.

• Сличен пример настанува во ситуации кои вклучуваат телефонско прис-
лушување, не толку ретка практика во раните фази на истрагата. Очиг-
ледно, субјектот(ите) на податоци не може да бидат информирани за прис-
лушуваните телефони во моментот кога правосудните органи го одобриле 
телефонското прислушување. Може да се запрашаме дали е разумно, како 
што се чини дека е според германските закони, да се информираат сите 
лица кои повикале или биле повикани од одредено лице за фактот дека 
нивните разговори се слушаат во текот на истрагата, дури и кога истра-
гата не довела до дејство од страна на правосудните органи. Фактот дека 
лицата би можеле да бидат известени дека телефонот на некој познат во 
одреден момент бил прислушуван во контекст на кривична истрага би мо-
жел да има значително негативно влијание врз угледот на тоа лице, дури 
и ако истрагата немала судски последици по тоа лице.

2.7.1.2. Право на пристап до лични податоци

Во членовите 12 и 13 од Директивата 95/46/ЕЗ се разгледува прашањето 
на пристап до лични податоци. Во практиката на меѓународните истраги, 
самиот факт на потврдување дека одреден орган има податоци за одреде-
но лице може да има негативно влијание врз тековни истраги.

На пример, ако лицето добие потврда на фактот дека Европравда обрабо-
тувала податоци за него/неа, тоа лице де факто добива потврда за посто-
ењето на тековна меѓународна истрага за него и можеби, доколку е реле-
вантно, организацијата во која тоа лице работи. Ова известување може да 
доведе до промени во шемата на однесување на организацијата, со што 
се загрозува тековната истрага. Во практика, исклучоците се користат ре-
лативно често. Практиките како индиректен пристап се прилично вооби-
чаени во претходниот сектор од „третиот столб“ и сè уште се дозволени во 
контекст на рамковната одлука за „третиот столб“44.

Во член 19.7, Одлуката за Европравда содржи одредба во врска со ситуа-
циите во кои што пристапот се одбива или во кои Европравда не обрабо-
тува лични податоци во врска со барателот. Во такви случаи, Европравда 
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едноставно го известува барателот дека спровела проверка, без да даде 
информации кои би можеле да откријат дали барателот е познат или не. 
Оваа одредба е подетално објаснета понатаму во овој член.

2.7.1.3. Право на приговор

Се чини дека е очигледно зошто член 14 од Директивата 95/46/ЕЗ, каде 
што се разгледува правото на субјектот на податоци да се жали во врска 
со обработката на личните податоци, не би можел да се спроведе во пре-
тходниот сектор на „третиот столб“.

2.7.2. Регулирање на правото на поединците во Европравда

Според член 19 од Одлуката за Европравда, поединците имаат право на 
пристап до нивните лични податоци обработени од Европравда според 
условите утврдени во овој член, или да побараат да се провери таквата 
информација. Остварувањето на тоа право не се наплаќа. За да го Оства-
рат ова право на пристап, субјектите на податоци треба да достават пис-
мено барање до Европравда или до надлежниот орган во една од земјите-
членки; надлежниот орган потоа го пренесува барањето до Европравда. 
Европравда е должна целосно да го разгледа секое барање во рок од три 
месеци од приемот.

Правото на пристап се користи во согласност со законите на земјата-член-
ка каде што е направено барањето. Сепак, Европравда може да одбие да 
даде пристап до информации на субјектот на податоци ако:

а) Таквиот пристап може да загрози една од активностите на Европравда;
б) Таквиот пристап може да загрози национална истрага; или
в) Таквиот пристап може да ги загрози правата и слободите на трети лица.

Во согласност со член 19.3 од Одлуката за Европравда, поединците имаат 
право да побараат од Европравда да коригира, блокира или избрише по-
датоци за нив ако податоците се неточни или нецелосни, или ако влезот на 
информации или нивното чување е во спротивност со член 19 од Одлуката 
за Европравда. За да ги остварат овие права, поединците треба да исп-
ратат писмено барање до Европравда или до еден од надлежните органи 
наведени на интернет-страницата на Европравда45. Поединците може да 
изберат кај кои од овие надлежни органи да го поднесат барањето; овој 
избор има значајни последици за барањето, бидејќи правата на субјектот 
на податоци се остваруваат во согласност со законите на земјата-членка 
каде што се наоѓа органот. 

Доколку субјектот на податоци не е задоволен со одлуката на Европравда, 
тој може да се жали против одлуката пред ЗНТ. ЗНТ испитува дали одлу-
ката донесена од Европравда е во согласност со Одлуката за Европравда 
и правилата за заштита на податоци.
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2.7.3. Прашања поврзани со примената на член 19.7 од Одлуката за 
Европравда

Член 19.7 од Одлуката за Европравда гласи: „Ако пристапот е одбиен 
или ако Европравда не обработувала податоци во врска со барателот, 
Европравда го известува барателот дека спровела проверка, без да даде 
информации кои би можеле да откријат дали барателот е познат или не.

Членот регулира како да се постапува со барање за пристап ако лични по-
датоци не се обработувани. Општото право на пристап, утврдено во член 
19.1 од Одлуката за Европравда, предвидува дека таквото право мора да 
се оствари според условите на член 19. Според член 19.4, одбивањето да 
се одобри пристап единствено е можно само во согласност со условите 
наведени во овој став.

Член 19.7 предвидува дека во ситуации на одбивање пристап (според 
јасните услови утврдени во член 19.4) или ако личните податоци не се 
обработени, Европравда има обврска да ги извести барателите за провер-
ките без да открие дали лицето е познато или не. Но, оваа одредба исто 
така подразбира дека секое барање мора да се разгледува поединечно, и 
бара од Европравда да спроведува проверки во сите случаи. Оттука, и во 
двете ситуации, апликантот добива уверување дека неговото барање ќе 
се разгледа поединечно, иако барателот нема да биде информиран дали 
е познат или не.

2.7.3.1. Причина за постоење на член 19.7

Кога се договараше Одлуката за Европравда, Советот внимателно го раз-
гледа текстот на член 19.7, создавајќи тековен јазик поради следниве при-
чини: Одредбата забранува одговорите дадени од страна на Европравда 
да укажуваат дали се спроведува истрага или не. Ова се сметаше мерка за 
заштита на тековни истраги, и дека е во најдобар интерес на сузбивањето 
на кривичните престапи. Ако барателите добиле различни одговори од Ев-
роправда, каде што се наведува дека немало обработени податоци и дека 
причината за одбивањето се применува според член 19.4, тие можат да ги 
споредат одговорите дека „немало обработени податоци“ и, во последниот 
спомнат случај, „проверки се спровеле“46.

Ваквата споредба би му овозможила на барателот да заклучи дека во вто-
риот случај, Европравда чувала податоци за него/неа, но Европравда не 
била во можност да му ги даде податоците. Тој/таа треба да заклучат дека 
тој/таа им е познат/а на Европравда и дека се спроведувала истрага за не-
говите/нејзините активности. Во однос на надлежностите на Европравда, 
борбата против прекуграничниот криминал најчесто вклучува обработка 
на активности на високо чувствителни податоци. Советот сметаше дека 
е многу значајно да не се дадат индикации на барателите дека тие на-
вистина се предмет на европски истраги. Оттука, Советот сметаше дека е 
соодветно и пропорционално да вклучи општо ограничување на правото 
на пристап во член 19.7 од 
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Одлуката за Европравда, во случај кога нема лични податоци обработува-
ни од страна на Европравда. Ова ограничување беше наметнато во интерес 
на заштитата на државната и јавната безбедност, или во интерес на сузби-
вање на кривични престапи во согласност си член 9 од Конвенцијата 108.

Вреди да се спомне дека слични одредби постојат барем во некои нацио-
нални правни системи. На пример, Франција и Белгија имаат систем на 
индиректен пристап до лични податоци во посебни околности. Овој ин-
директен пристап го користи независниот орган за заштита на податоци. 
Во случај на ваков индиректен пристап, барателите единствено добиваат 
потврда дека се спровеле проверки. Не се даваат дополнителни инфор-
мации, независно дали податоците биле обработени или не, или дали се 
применува основата за одбивањето, или не. Франција и Белгија – како 
и Обединетото кралство и Ирска – секогаш ја имале предвид можноста 
„ниту да потврдат ниту да одречат дека чуваат лични податоци“ од оттука, 
можноста да му дадат на барателот едноставна потврда дека биле спро-
ведени потребните проверки како прашање со исклучителна важност.47 
Индиректниот пристап имаше важна улога во текот на преговорите за Од-
луката за Европравда и конечно – со оглед на тоа што беше тешко да се 
постигне заеднички пристап како да се остварува правото на пристап до 
лични податоци – доведе до член 19.3, каде што се предвидува дека „Ако 
Европравда може да потврди кој државен орган ги пренел односните по-
датоци, органот може да побара правото на пристап да се остварува во 
согласност со правилата на законите на таа земја-членка.“ Ова прашање 
значително влијаеше врз текстот на член 19.7 од Одлуката за Европравда.

Прашањето играше значајна улога во преговорите за Рамковната одлука 
за заштита на лични податоци обработувани во рамките на полициската 
и правосудната соработка во кривични предмети48, каде што Белгија и 
Франција побараа и добија вклучување на формулација што предвидува 
дека субјектот на податоци има право да добие потврда од контролорот 
или националниот надзорен орган во која само се наведува дали негови-
те лични податоци се обработуваат, или потврда дека се преземени сите 
потребни верификации49.

2.7.3.2. Случаи на жалби со кои се справувало Заедничкото надзорно тело 
на Европравда
Како што беше наведено погоре, поединците кои не се задоволни со од-
говорот на Европравда на нивното барање за остварување на нивното по-
единечно право како субјекти на податоци може да поднесат жалба пред 
ЗНТ50. За да поднесат жалба, субјектите на податоци треба да поднесат 
писмено барање до секретаријатот на ЗНТ во рок од 30 дена од приемот на 
одлуката на Европравда во врска со остварувањето на правата на субјекти-
те на податоци. Ваквото барање мора да ја изнесе основата за жалбата, 
што треба да биде придружено со сите достапни придружни документи.

Кога Секретаријатот на ЗНТ ќе го прими барањето за жалба, тој го потвр-
дува приемот во рок од четири недели и обезбедува некои општи инфор-
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мации за жалбената постапка, детално опишана во членовите од 11 до 26 
од актот на Заедничкото надзорно тело на Европравда од 23 јуни 2009 
година каде што се утврдува деловникот (често именуван како „деловник 
за работа на ЗНТ“)51.

ЗНТ на Европравда донело бројни пресуди за жалби поврзани со приме-
ната на член 19.7 од Одлуката за Европравда, тие влијаеле врз практи-
ките на Европравда и секако заслужуваат да бидат разгледани во овој 
контекст. Во својата одлука од 26 април 2007 година52, во жалбата на г. 
С, ЗНТ го толкуваше член 19.7, што пропишува дека „самото известување 
на барател за кого нема лични податоци кои се обработуваат од страна на 
Европравда, дека е спроведена „проверка“ без откривање на резултатот 
од проверката, ефективно соодветствува на одбивање на пристапот до 
лични податоци. Ова одбивање, меѓутоа, не е предвидено во член 19.4 од 
Одлуката за Европравда и затоа е во спротивност со оваа одредба. Ниту 
една од причините наведени во член 19.4 од Одлуката за Европравда 
за одбивање пристап до лични податоци се применува за баратели за 
кои Европравда не обработува лични податоци. (...) во сите случаи кога 
поединец бара пристап до лични податоци кои се однесуваат на него а 
се обработувани од страна на Европравда, вклучувајќи случаи која нема 
податоци кои биле обработени, Колегиумот на Европравда одлучува дали 
со посебниот случај на обелоденување на податоците или непостоењето 
податоци во врска со барателот обработувани од Европравда, може да 
биде во судир со интересите на Европравда или една од нејзините земји-
членки. Доколку не е така, Европравда е должна да му ги открие на пое-
динецот побараните податоци или да го информира дека нема податоци 
кои се однесуваат на него.“

По оваа одлука на ЗНТ за жалбата, Колегиумот одлучи г. С, поединецот 
кој се жалел, да добие потврда дека нема лични податоци за него кои 
се обработуваат од страна на Европравда. Колегиумот на Европравда го 
искористи истиот пристап во најнеодамнешниот предмет на г. К, кој ја 
изнесе материјата пред општиот суд на Европската унија. Во пресудата од 
25 ноември 2010 година за предметот T-277/10AJ, К против Европравда, 
општиот суд на Европската унија многу позитивно го оцени фактот дека 
Европравда му дала на поединецот информација дека нема лични пода-
тоци за него кои се обработувани. Судот донесе одлука дека Европравда, 
не само што ги исполнува барањата на член 19(7) од Одлуката за Европа, 
туку и ги надминува, бидејќи даваше детален одговор на наведувањата на 
барателот откривајќи дека нема лични податоци во врска со него обрабо-
тувани од страна на Европравда. 

ЗНТ неодамна работеше на следниов случај, кој што исто така ја вклучува 
примената на член 19.7 од Одлуката за Европравда. За предметот на г.Т53 
се одлучи на 7 април 2011 година. Во овој предмет54, ЗНТ го поздрави 
фактот дека Колегиумот на Европравда го разгледал барањето на г. Т на 
својата пленарна седница и дека се одвивала детална расправа во врска 
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со сите аспекти на овој предмет. Всушност, расправата на фактите сле-
дела по постапката предложена од страна на ЗНТ во предметот на г. С. 
ЗНТ зажалил дека „одлуката на Европравда се чини дека не ги зема пред-
вид интересите кои постојат во овој предмет или влијанието врз субјектот 
на податоците од едноставното наведување на стандарден одговор. Ниту 
одговорот на Европравда за субјектот на податоци ниту писмените забе-
лешки доставени до ЗНТ содржат разгледување како обелоденувањето на 
податоците или непостоењето податоци во врска со барателот обработу-
вани од Европравда, може да биде во судир со интересите на Европравда 
или една од нејзините земји-членки.“

Исто така, се чини дека одлуката на ЗНТ има дополнителна тежина за 
фактот дека г. Т не само што побарал пристап до неговите податоци, туку 
и бришење, блокирање и комуницирање на трети лица. Според одлуката 
на ЗНТ „остварувањето на овие дополнителни права е оневозможено по-
ради стандардниот одговор на Европравда, додека не е доставен никаков 
доказ за интерес на Европравда или една од земјите-членки што би може-
ле да биде засегнат доколку Европравда би го информирала барателот за 
резултатите на спроведените проверки. Тоа е посебно точно со оглед на 
фактот дека Европравда нема лични податоци на поединецот и не е вклу-
чена во правни постапки што го вклучуваат г. Т во земјите-членки и, от-
тука, се чини дека не постои штета за Европравда доколку се информира 
субјектот на податоци за непостоењето податоци во нејзина сопственост.“

ЗНТ пресуди55 дека Европравда треба на поединецот да му даде „јасен и 
недвосмислен одговор за фактот дека нема лични податоци во врска со него 
обработувани од страна на Европравда и да појасни дека затоа нема мож-
ност за остварувањето на останатите права што поединецот го побарал.”

Како заклучок, одлуката на ЗНТ не го оспори фактот дека Европравда 
всушност постапила во согласност со законот. Наместо тоа, одлуките на 
ЗНТ сметале дека член 19.7 треба да се применува врз основа на темелно 
испитување на околностите на секој случај и дека, кога не се загрозени 
интересите на Европравда или земјите-членки, поединецот треба да добие 
одговор дали неговите податоци се обработувани од страна на Европравда.

3  Систем за управување со предмети на 
Европравда56

Првобитната Одлука за Европравда се однесуваше само на обработката 
на лични податоци во привремени работни досиеја (досиеја на предмети) 
и во индексот, кој содржи единствено неколку ставки информации кои го 
олеснуваат идентификувањето на предметот; се спомнуваат вклучените 
земји, видот кривично дело и ретко што друго57. Правилата за заштита на 
податоци на Европравда го воведоа концептот на автоматизиран СУП, вк-
лучувајќи ги привремените работни досиеја и индексот во член 23. Глава 
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III од правилата за заштита на податоци58 детално регулира разни аспекти 
на обработката на лични податоци во СУП, што стана суштинска алатка за 
обработка на лични податоци во Европравда.

Ревидираната Одлука за Европравда подигна бројни прашања за реле-
вантноста во однос на СУП. Во некои случаи, новите одредби само „уве-
зуваат“ членови од правилата за заштита на податоци на Европравда во 
одлуката. Но, во неколку наврати, во текстот се внесени нови елементи, а 
некои од нив содржат значајни последици.

3 1  Дизајн на СУП

Конкретниот дизајн (архитектонското решение) на СУП се заснова врз Од-
луката за Европравда и правилата за заштита на податоци на Европравда. 
Всушност, СУП се изработуваше истовремено со правилата за заштита на 
податоци на Европравда. Системот е конструиран на начин што овозмо-
жува Европравда:

• да ги постигне своите оперативни цели и да ги исполни своите надлеж-
ности (членови 3 и 4 од Одлуката за Европравда), поддржувајќи го мето-
дот на работа на Европравда (преку нејзините национални членови или 
Колегиумот);

• Да ги врши своите задачи (преку националните членови и Колегиумот, 
чл. 6 и 7 од Одлуката за Европравда);

Да ги извршува одредбите за заштита на податоци (чл.14, 15, 16, 17 и 21 
од Одлуката за Европравда). СУП беше дизајниран истовремено земајќи 
ги предвид одредбите за заштита на податоци од Одлуката за Европравда 
и правилата за заштита на податоци на Европравда. Дизајнот ја олесну-
ва усогласеноста со правната основа додека спречува значителен број 
потенцијални прекршувања на правилата за заштита на податоци. Само 
однапред дефинирани класи податоци може да бидат внесени во систе-
мот, спречувајќи внесување на недозволени податоци. На пример, СУП е 
изграден така што дозволува да се обработуваат само категориите пода-
тоци спомнати во член 15. Исто така, се осигурува усогласеност во однос 
на известувањата до СЗП, кои системот ги генерира автоматски.

Всушност, како што е веќе спомнато погоре, кога Одлуката за Европравда 
беше изменета и дополнета, бројни одредби од правилата за заштита на 
податоци на Европравда кои се однесуваат на обработката на лични пода-
тоци во СУП (чл. 23, 24, 26 и 29) беа „увезени“ во Одлуката за Европравда 
за да дадат повисок статус на регулирањето на СУП и да се осигури целос-
на сообразност меѓу овие два правни инструменти.

3 2  Правна основа во однос на СУП

Со член 16 од Одлуката за Европравда се воведува СУП и се опишуваат 
целите за кои се користи. СУП е наменет да биде информатички систем на 
Европравда, поддржувајќи го следново:
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• Управувањето и координацијата на истрагите и кривичните гонења за 
кои Европравда обезбедува помош, особено преку вкрстено споредување 
на информации (член 16.2(а) од Одлуката за Европравда). Во практи-
ка, тоа значи дека системот го спроведува циклусот на предметот на Ев-
роправда (регистрирање на предметот, планирање средби и размена на 
пораки(, овозможува вкрстено референцирање меѓу ентитетите (лица, 
места, итн.) и автоматско/рачно детектирање на потенцијална поврзаност 
меѓу предметите;

• Олеснување на пристапот до информации за тековни истраги и гонења 
(член 16.2(б) од Одлуката за Европравда). Во практика, тоа значи дека 
СУП ја олеснува и зајакнува интеракцијата меѓу националните членови 
(преку споделување информации и обезбедување пристап до ПРД и/или 
внесување одредени информации во Индексот, каде што ќе бидат достап-
ни за сите корисници на СУП), како и изготвување на потребната статис-
тика во врска со работата на предмети на Европравда;
• Олеснување на следењето на законитоста и усогласеноста со одредбите 
на оваа Одлука во врска со обработката на лични податоци (член 16.2(в) 
од Одлуката за Европравда). Всушност, СУП го поддржува и зајакнува 
спроведувањето на Одлуката за Европравда и правилата за заштита на 
податоци на Европравда, и истовремено ја олеснува усогласеноста со две-
те тела на законодавството.

Со член 16.6 од Одлуката за Европравда се забранува воспоставување 
надруго автоматски обработено досие освен СУП. Оваа одредба го зајак-
нува суштинскиот концепт на СУП – создавање единствен информатички 
систем што содржи судски информации, и што работи ефективно за да ги 
поддржи националните органи во борбата против тешкиот организиран 
транснационален криминал. 

Во член 16.5 од Одлуката за Европравда се наведува дека „при извршу-
вањето на своите задолженија во согласност со оваа Одлука, национални-
те членови на Европравда може да обработуваат податоци на поединечни 
предмети на кои работат во Привремено работно досие.“ Во тој поглед, 
исто така е важно дека член 16(а) од Одлуката за Европравда го регулира 
прашањето на сопственоста на информациите во ПРД, и утврдува правила 
за пристап до ПРД.

Според член 16(а)(1) од Одлуката за Европравда, националниот член е 
одговорен за управувањето со ПРД кои тој/таа ги отвориле. Што се од-
несува до обработката на информации, оваа одредба наведува дека на-
ционалниот член има обврска да отвори ПРД за секој предмет за кој му 
се пренесени информации, сè додека преносот на информации е во со-
гласност со оваа Одлука и со инструментите наведени во член 13. Покрај 
тоа, овој член му дава дискреционо право на националниот член, како 
сопственик на информациите обработени во конкретен ПРД, за да одлучи 
за степенот на пристап што ќе им се даде на други национални членови 
или на овластен персонал на Европравда.
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Овој принцип подлежи на дополнителни регулирирања во член 24.3 од 
правилата за заштита на податоци на Европравда, утврдувајќи дека Ев-
роправда ќе стави во употреба автоматизиран систем за управување со 
предмети што им дозволува на националните членови личните податоци 
кои тие ги обработуваат да ги чуваат безбедни во ПРД, или да дозволат 
целосен или делумен пристап на други национални членови вклучени во 
предметот на кој се однесува досието. Во практика, сите информации кои 
ги примил и се во сопственост на националниот член во конкретно ПРД се 
достапни само до националниот член (локалниот дел од ПРД) кој го про-
читал/напишал пристапот.

Сепак, со член 16(а)(1) од Одлуката за Европравда и член 24.3 од пра-
вилата за заштита на податоци на националниот член му се одобрува 
дискреционо право да одлучи, според сопствените оперативни потреби, 
со кого ќе ги сподели информациите содржани во ПРД. Во член 24.3 од 
правилата за заштита на податоци на Европравда се предвидува дека СУП 
им дозволува на националните членови да дефинираат посебни ставки на 
лични и нелични податоци до кои сакаат да им одобрат пристап на дру-
ги национални членови, асистенти или овластени членови на персоналот 
кои се вклучени во работата на предметот. Националните членови исто 
така може да избираат кои информации сакаат да ги внесат во Индек-
сот, во согласност со член 14 и 15 од Одлуката за Европравда, сè додека 
најмалку следниве информации се вклучени во Индексот: упатување на 
ПРД (референтен број); видови кривични дела; вклучени земји-членки, 
меѓународни организации и тела и/или органи на трети земји; вклученост 
на Европската комисија или тела и ентитети на ЕУ; и целите и статусот на 
предметот (отворен/затворен).

Горенаведените одредби само ја потврдуваат суштинската идеја на СУП 
– достапни информации, подготвени за размена и споделување за да се 
стимулира и зајакне правосудната соработка во предмети кои се во на-
длежност на Европравда. Ова станува многу значајно кога се разгледу-
ваат член 12, 13 и 13(а) од Одлуката за Европравда. Целта на член 13 и 
13(а) е да се воспостави круг на информации од земјите-членки до Ев-
роправда и обратно. Ваквиот круг треба да ја подобри синергијата меѓу 
Европравда и земјите-членки преку промовирање поблиска и поцелосна 
размена на информации меѓу земјите-членки и Европравда. Од гледна 
точка на заштитата на податоци, значајно е целта поради која се доста-
вуваат информациите да се разликува од онаа поради која Европравда 
ги прима со цел да се обезбеди директна соработка, координација или 
поддршка на националните органи. Информациите стекнати во согласност 
со овој член, освен ако не е поинаку наведено, нема да се сметаат како 
барање за помош. Напротив, дополните информации се оние кои може да 
го предизвикаат вклучувањето на Европравда во подоцна фаза, или може 
да овозможат Европравда да открие постоечки врски меѓу тековни истраги 
во различни земји-членки поради можностите за поврзување на СУП на 
Европравда.
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Размислувајќи за улогата на СУП во овој контекст, вреди да се забележи 
дека Одлуката за Европравда воспоставува систем на влезни и излезни 
информации. Врз основа на член 13 од Одлуката за Европравда, инфор-
мациите се примаат од земја-членка (влезни информации), се внесуваат 
во СУП и се анализираат. Како нареден чекор, според член 13(а), Евро-
правда доставува повратни информации до земјата-членка или во форма 
на информации поврзани со предмет (оперативни излезни информации) 
и/или како тактички или стратешки информации. Оттука, внесувањето ин-
формации во СУП станува суштински елемент за успех при спроведување-
то на обврската од член 13(а) од Одлуката за Европравда.

СУП е незаменлив елемент во работата на Европравда. СУП станува уште 
позначаен во контекст на ревидираната Одлука за Европравда, со која 
што се воведува можноста за Национален координативен систем на Евро-
правда (НКСЕ)59 за пристап до СУП. Овој нов елемент, во комбинација со 
потребата за обработка на новите видови податоци од член 13 и доставу-
вање повратни информации до земјите-членки што е можно поскоро, во 
практика значи дека СУП е суштински елемент за спроведување на реви-
дираната Одлука за Европравда.

3 3  Овластен пристап до Системот за управување со предмети 
(СУП/CMS)

Членот 18 од Одлуката за Европравда е насловен како Овластен пристап 
до лични податоци и во него се предвидува дека пристап до личните по-
датоци кои се обработуваат од страна на Европравда може да имаат един-
ствено националните членови, нивните заменици и нивните помошници, 
како и членовите на Националниот координативен систем на Европравда 
(НКСЕ) (под услов да се поврзани со Системот за управување со предме-
ти согласно член 12.6 од Одлуката). Овие податоци може да се користат 
единствено за остварување на целите на Европравда во рамките на огра-
ничувањата коишто се предвидени во член 16, 16(а) и 16(б).

Од октомври 2004 година60, системот за давање овластувања од страна на 
националните членови за персоналот кој работи за нивните бироа беше 
организиран согласно член 26 од правилата за заштита на податоците61. 
Националните членови кои сакаат да овластат лице кое работи за нив-
ното биро (заменик-национален член, помошник, секретар, аналитичар 
на предмети или помошник за управување со предмети) да има пристап 
до Системот за управување со предмети мора да пополнат образец на 
којшто ќе бидат наведени името и презимето, функцијата на тоа лице, 
како и нивото на одобрен пристап и да го достават потпишаниот образец 
до службеникот за заштита на податоци (СЗП). Службеникот за заштита 
на податоци ќе потврди дали овластувањето ги исполнува барањата од 
Одлуката за Европравда и доколку е тоа случај, ќе го потпише образецот 
и ќе го достави до Одделението за информатичко управување при Евро-
правда коешто потоа ќе му одобри пристап до Системот за управување со 
предмети на лицето назначено од страна на националниот член. Важно е 
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да се подвлече дека лицето (лицата) кои се овластени од страна на на-
ционалниот член да имаат пристап до привремените работни досиеја што 
ги поседува самиот национален член, пристап до привремените работни 
досиеја за кои на националниот член му бил доделен пристап од страна на 
друго национално биро поради неговата вклученост во тој предмет, како и 
пристап до индексот. Нивото на пристап го дефинира националниот член, 
независно дали станува збор за пристап само за читање („read-only“) или 
пристап кој му дозволува на овластеното лице да изменува податоци.

Членот 16(б) од ревидираната Одлука за Европравда го воведе системот 
за овластувања на националните членови за Системот за управување со 
предмети согласно предвиденото во член 26 од правилата за заштита на 
податоците, којшто влезе во сила со Одлуката на Колегиумот на Евро-
правда од октомври 2004 година во однос на лицата кои се дел од нацио-
налниот координативен систем, а истовремено воведе и конкретни допол-
нителни правила за кои ќе бидат потребни одредени измени во тековниот 
Систем за управување со предмети62. 

Останува и понатаму оперативното начело за потребата за информира-
ност и за надлежноста на националниот член да определи кои страни и до 
која мера ќе имаат пристап до податоците од неговото/нејзиното нацио-
нално биро согласно предвиденото во член 26 од правилата за заштита 
на податоците. Овој пристап е секогаш поврзан со податоците до коишто 
има пристап националното биро на неговата/нејзината држава, а не до 
целиот Систем за управување со предмети. Оттука, тековниот систем за 
овластувања што го користат националните членови за да им дозволат 
пристап до Системот за управување со предмети на лица кои се поврзани 
со нивните национални бироа би функционирал и за лица во рамките на 
националните координативни системи, но првиот став од членот 16(б) од 
ревидираната Одлука воведува некои усложнувачки елементи.

Досега, сите корисници на Системот за управување со предмети имаат 
пристап до целокупниот индекс, како и до податоците до кои има пристап 
националното биро под кое работат, без какви било ограничувања за гле-
дање на податоците63.

Новиот член 16(б) им овозможува на националниот членови да не им до-
зволат пристап на членовите на националниот координативен систем(и) 
на други земји-членки до податоците што тие ги вметнале во индексот 
(16(б)(1)(а)), како и до податоците вклучени во привременото работно 
досие што тие го поседуваат, но до кое му дозволиле делумен пристап на 
друго национално биро (16(б)(1)(в)). Во практика ова значи дека ќе има 
потреба технички да се овозможи да се ограничува пристапот на корис-
ниците до одредени делови од индексот и до некои споделени делови од 
привремените работни досиеја за секој предмет засебно, што претходно 
не беше возможно. Овие нови технички можности треба да бидат земени 
предвид при создавањето нови профили за членовите на националниот 
координативен систем. Исто така, мора да се определи како ќе се изведе 



36 – Заштита на податоци во Европравда: стабилен, ефективен и прилагоден режим

ова „недозволување на пристап“. Идеално, тоа би требало да се направи 
автоматски во Системот за управување со предмети, при што ќе им се 
дозволи на националните членови да одлучат за ова кога внесуваат пода-
тоци во Системот за управување со предмети или кога ги споделуваат со 
другите национални бироа. 

Последниот став од член 16(б)(3) имплицира дека надлежноста на нацио-
налните членови да не им дозволат пристап на членовите на национални-
от координативен систем(и) на другите земји-членки до индексот на некој 
предмет што го поседуваат ќе се ограничи кога таквото дејствие би го 
спречило некое лице да пристапи до привременото работно досие за кое 
на тоа лице му бил дозволен пристап од страна на националниот член од 
неговата/нејзината земја. 

Членот 18 беше изменет и дополнет за да се додадат лицата кои се повр-
зани со Националниот координативен систем на Европравда во групата на 
корисници кои може да бидат овластени да пристапат до личните подато-
ци обработувани од страна на Европравда под услов да добиле овласту-
вање да пристапат до Системот за управување со предмети од страна на 
нивниот национален член и со наведување на ограничувањата предвиде-
ни во член 16(б).

4  Внатрешен и надворешен надзор на 
заштитата на податоците 

Како што беше и објаснето во писмото што претседателот на Колегиумот 
го испрати до комесарот Рединг на 23 април 2010 година64, надзорот на 
примената на правилата за заштита на податоците на Европравда се врши 
на прво ниво од страна на независниот службеник на Европравда за заш-
тита на податоците и од страна на Заедничкото надзорно тело на второ 
ниво. Второто е независно надзорно тело воспоставено со членот 23 од 
Одлуката за Европравда со цел колективен мониторинг на активностите 
за обработка на податоци од страна на Европравда. Заедничкото надзорно 
тело е надлежно за мониторинг на сите операции за обработка спроведени 
при Европравда; истото активно и ефикасно го спроведува овој надзор од 
своето основање. Обработката на податоците поврзани со предмети, како 
и на административните податоци и податоците за персоналот е предмет 
на мониторинг за време на редовните инспекции. 

4 1 Внатрешен надзор на заштитата на податоците: улогата на 
службеникот за заштита на податоци на Европравда 

Членот 24.1 од Регулативата 45/200165 досега е применлива за сите инсти-
туции, агенции и тела кои работат во поранешниот сектор на првиот столб. 
Овој член предвидува обврска за „секоја институција од Заедницата и се-
кое тело од Заедницата да назначат најмалку едно лице како службеник 
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за заштита на лични податоци“. Важноста на улогата на службениците за 
заштита на податоци честопати е нагласувана од страна на Европскиот 
надзорен орган за заштита на податоци, најпрво во еден документ обја-
вен во ноември 2005 година66, во кој беше објаснета неговата улога, и во 
друг од поскорешен датум, 24 ноември 2010 година, во писмото што беше 
испратено до сите директори и раководители на институциите и агенциите 
на ЕУ67, во кој се даде поддршка за документот на службеникот за заштита 
на податоците со наслов „Професионални стандарди за службениците за 
заштита на податоци на институциите и телата на ЕУ кои работат согласно 
Регулативата (ЕЗ) бр. 45/200168“. Овој документ, кој беше заеднички из-
работен од страна на службениците за заштита на податоци на Европската 
службаза борба против измами (OLAF) и на Европравда, беше финализи-
ран и донесен на состанокот на Мрежата на службеници за заштита на 
податоци на институциите и органите на ЕУ кој се одржа на 14 октомври 
2010 година. 

Членот 17 од Одлуката за Европравда го следи пристапот на Регулативата 
45/2001 во однос на службениците за заштита на податоци, со којашто 
се предвидува и дека „Европравда е должна да има и посебно назначен 
службеник за заштита на податоци како член на персоналот. Во таа рам-
ка, тоа лице ќе биде под директна надлежност на Колегиумот. Во испол-
нувањето на должностите наведени во овој член, тоа лице е должно да 
постапува независно“.

Службеникот за заштита на податоци е посебно назначен член на пер-
соналот на Европравда чијашто основна доверена задача е на независен 
начин да ја обезбедува законитоста и усогласеноста со одредбите од Од-
луката за Европравда во однос на обработката на личните податоци, како 
и со другите важечки правила. 

Службеникот за заштита на податоци спроведува седмични проверки на 
Системот за управување со предмети и подготвува извештаи за таквите 
проверки, месечни извештаи за усогласеност со барањата за временски 
ограничувања, како и целосно годишно испитување на нивото на усогла-
сеност на целокупната организација (на Колегиумот и на администрација-
та), коешто содржи обемни статистички податоци во однос на усогласе-
носта на Системот за управување со предмети. Службеникот за заштита на 
податоци испраќа извештаи за резултатите од овие испитувања до Коле-
гиумот и до Заедничкото надзорно тело и истите се подготвуваат согласно 
член 27 од правилата за заштита на податоците. Заедничкото надзорно 
тело ги зема предвид овие информации при спроведувањето на своите 
надзорни задачи, особено при своите инспекции.

Службеникот за заштита на податоците е внатрешен ревизор на органи-
зацијата, но спроведува и други задолженија. Секое лице на позиција во 
Европравда може да пријави до службеникот за заштита на податоци69 
наводно прекршување на одредбите што ја уредуваат обработката на по-
датоци или да побара совет од службеникот за заштита на податоци за 
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работи поврзани со заштитата и обработката на податоците. Во случај 
на наводно прекршување, службеникот за заштита на податоци ќе спро-
веде истрага во блиска соработка со сите вклучени страни. Практичните 
модалитети за истражни постапки од страна на службеникот за заштита 
на податоци во однос на функциите опишани во член 12 од правилата за 
заштита на податоци се дефинирани во „Дополнителните правила за де-
финирање на одредени специфични аспекти од примената на правилата 
за заштита и обработка на личните податоци при Европравда во однос на 
операции кои не се поврзани со предмети“, коишто беа донесени од стра-
на на Колегиумот на Европравда на 276 јуни 2006 година.70

Во случај на неусогласеност, службеникот за заштита на податоци непо-
средно го информира Колегиумот и административниот директор, а до-
колку внатрешно не се изнајде решение за проблемот, го информира и 
Заедничкото надзорно тело71. ЗНТ може да ја поправи ситуацијата или 
да наметне општи мерки за подобрување на заштитата на податоците во 
Европравда.

Една од најзначајните задачи на службеникот за заштита на податоци е да 
биде врска помеѓу Европравда и Заедничкото надзорно тело за да обез-
беди дека членовите на Заедничкото надзорно тело се доволно инфор-
мирани за активностите на Европравда во однос на работите поврзани со 
заштитата на податоци, како и спроведувањето на правилата за заштита 
на податоците. На секој состанок, Заедничкото надзорно тело разменува 
ставови со службеникот за заштита на податоци, кој ги информира члено-
вите за сите отворени прашања и за какви било други прашања за коишто 
може да биде потребно нивното внимание во иднина. Силната соработка 
помеѓу службеникот за заштита на податоци и Заедничкото надзорно тело 
е во корист на исполнувањето на нивните обврски, како и на обезбеду-
вањето примена и придржување до барањата за заштита на податоци.

Службеникот за заштита на податоци проследува информации и до други 
органи за заштита на податоци, службеници за заштита на податоци од 
други европски институции, Европол и до Европскиот надзорен орган за 
заштита на податоци, разменувајќи ставови и помагајќи во подобрувањето 
на работата на Европравда. Службеникот за заштита на податоци ги следи 
законодавните иницијативи во однос на заштитата на податоци кои се пла-
нираат на европско ниво за да обезбеди дека Европравда е информирана 
за развојот на настани и дека може да даде свој придонес за овие предлози. 

4 2  Надворешен надзор на заштитата на податоците: улогата на 
Заедничкото надзорно тело на Европравда

Службеникот за заштита на податоци спроведува внатрешен надзор на 
усогласеноста со режимот за заштита на податоци на Европравда, но пос-
тои и независен надворешен супервизор – Заедничкото надзорно тело. 
Ова тело кое е составено од судии или членови со подеднакво ниво на 
независност72 има многу важна задача „да обезбеди дека обработката на 
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личните податоци се спроведува согласно оваа Одлука [Одлуката за Ев-
роправда]“73.

Заедничкото надзорно тело беше воспоставено со членот 23 од Одлуката 
за Европравда со цел колективен мониторинг на активностите на Евро-
правда кои вклучуваат обработка на лични податоци и да обезбеди дека 
истите се спроведуваат во согласност со Одлуката за Европравда. За да ги 
исполни овие задачи, Заедничкото надзорно тело има пристап до сите до-
сиеја во кои се обработуваат такви лични податоци. Европравда е должна 
да му ги обезбеди на Заедничкото надзорно тело сите информации што 
тоа ги бара од овие досиеја и да му помага на Заедничкото надзорно тело 
во исполнувањето на неговите задачи на каков било друг начин.

Заедничкото надзорно тело е инстанцата до којашто се обраќа службени-
кот за заштита на податоци на Европравда во случаи на неусогласеност 
кога Колегиумот не ја разрешил таа неусогласеност на обработката во 
разумен временски рок. Исто така, ЗНТ ги разгледува и жалбите доставе-
ни до него согласно член 19.8 и 20.2 од Одлуката за Европравда и спро-
ведува контроли. Доколку ЗНТ смета дека одредена одлука донесена од 
Европравда или некоја обработка на податоци од страна на Европравда 
не е во согласност со Одлуката за Европравда, тогаш тоа прашање се 
проследува до Европравда која е должна да ја прифати одлуката на ЗНТ. 
Одлуките на ЗНТ се конечни и обврзувачки за Европравда. Дополнително, 
ЗНТ доставува и обврзувачки мислења во однос на одредбите за заштита 
на податоците во договори или работни аранжмани со телата на ЕУ или во 
договори за соработка со трети земји. 

Поради својот состав (судии и членови со подеднаква независност, кои 
во практиката се комесари за заштита на податоци), ЗНТ поседува струч-
ност од непроценливо значење за заштитата на податоците во право-
судниот сектор. Поради својот мал состав и небирократски практики на 
работа, ЗНТ работи ефективно, обезбедувајќи одлична комуникација со 
Европравда со доста ограничен буџет. ЗНТ спроведува чести и редовни 
инспекции кои ги покриват активностите за обработка во однос на пред-
метите и административната обработка при Европравда и доставува доста 
обемни и детални извештаи за таквите инспекции кои содржат наоди и 
препораки. Овие извештаи се особено значајни за организацијата и ги на-
гласуваат подобрувањата што треба да се направат во иднина за заштита 
на личните податоци при Европравда, бидејќи нивното спроведување е 
под буден мониторинг на ЗНТ74.

Специфичноста на стручноста што ја поседуваат членовите на ЗНТ беше 
исто така подвлечена и во едно писмо на претседателот на ЗНТ испратено 
до комесарот Рединг на 15 декември 2010 година75: „Комбинацијата од 
стручноста во заштитата на податоците и разбирањето на работењето на 
Европравда е од суштинско значење и обезбедува одлично разбирање на 
прашањата околу заштитата на податоците во контекст на правосудните 
активности, давајќи ги на увид сите релевантни разгледувања што треба 
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да се земат предвид при активностите околу взаемната правна помош, 
европскиот налог за апсење итн.“.

Во едно друго писмо до комесарот Рединг од 17 декември 2010 година76, 
претседателот на Колегиумот при Европравда споменува и дополнителна 
причина за големата важност на улогата на ЗНТ: „Исто така, би сакал да го 
нагласам фактот дека податоците што ги обработува Европравда доаѓаат 
од националните органи на земјите-членки и откако ќе заврши вклученос-
та на Европравда, истите им се враќаат на тие органи, коишто треба да 
ја доведат истрагата или прогонот до поволна разврска. Затоа, веруваме 
дека здружувањето на органите за заштита на податоците на земјите-
членки, како што е и тековно гарантирано преку системот на национално 
назначени лица во ЗНТ е од неопходно значење, особено во однос на од-
луките кои треба да се спроведуваат на национално ниво, а се однесуваат 
на правата на лицата (на пример, исправки или бришење податоци)“. 

Важно е да се каже дела ЗНТ на Европравда е во честа комуникација со 
другите постојни заеднички надзорни тела, одржува состаноци и се кон-
султира со нив кога станува збор за работи од заеднички интерес. Таквите 
активности се корисни во насока на унифицираната примена на основните 
начела за заштита на податоците во практиката77.

ЗНТ при Европравда беше акредитирано на Меѓународната конференција 
на комесари за податоци на 32. меѓународна конференција на комесари 
за заштита на податоци и приватност којашто се одржа во октомври 2010 
година78 во Ерусалим и на Европската пролетна конференција на комеса-
ри за податоци, организирана од страна на Европскиот надзорен орган и 
претседателот на Работната група за заштита на податоците воспоставена 
со член 29, а којашто се одржа на 5 април 2011 година во Брисел. 

Со цел зголемување на својата транспарентност и натамошно информи-
рање на јавноста за својата работа, во 2010 година, ЗНТ отвори неколку 
интернет-страни на вебсајтот на Европравда79 на коишто се дадени ин-
формации на сите јазици на ЕУ за улогата на ЗНТ, како и за правата на 
субјектите на податоците и соодветните постапки за искористување на 
тие права. Таму е содржан и список на органите во земјите-членки со ко-
ишто може да контактираат поединците во однос на нивните права како 
субјекти на лични податоци обработени од страна на Европравда80. 

5  Размена на лични податоци со трети земји и 
трети лица

5 1  Правен режим во однос на размената на лични податоци со 
трети земји и трети лица согласно ревидираната Одлука за 
Европравда

Образложението 21 од преамбулата на ревидираната Одлука ја споме-
нува потребата од зајакнување на капацитетот на Европравда за работа 
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со надворешни страни, вклучувајќи и трети земји, Европол, Европската 
службаза борба против измами (OLAF)81, Заедничкиот центар за ситуации 
и Фронтекс82. Ревидираниот член 26 и 26(а) воспоставува пофлексибилен 
и пологичен систем за работа со трети лица. Во него се прави разлика 
помеѓу тела и агенции на Заедницата или Унијата, коишто имаат сличен 
систем за заштита на податоци и правила за безбедност засновани на 
европските стандарди и се под соодветен надзор на Европскиот надзорен 
орган за заштита на податоци (ЕНОЗП) или на други независни тела, од 
една страна, и трети лица и организации чие ниво на заштита на пода-
тоците и надзорен систем може да се разликува и треба да се проценува 
врз основа на одделните предмети, од друга страна. Членот 26, кој сега 
се однесува на институции, тела и агенции на Заедницата и ЕУ, создава 
пофлексибилен режим во согласност со заклучоците на состаноците на 
раководителите на агенциите од третиот столб на ЕУ што беа донесени во 
последните неколку години. Овој нов режим не само што дозволува склу-
чување договори, туку и склучување на работни аранжмани. Исто така, 
со него им се дозволува на агенциите, пред да склучат таков договор или 
аранжман, непосредно да примаат, користат и да пренесуваат информа-
ции меѓу себе, вклучувајќи и лични податоци, доколку тоа е неопходно за 
извршување на нивните задачи.

Што се однесува до трети земји и организации, новиот член 26(а) гене-
рално го задржува системот од поранешниот член 27 од Одлуката за Ев-
роправда од 2002 година, но со неколку нови измени: 

1. Во ставот 3 се подвлекува потребата од спроведување процена на ни-
вото на заштита кај трети лица пред да се склучи договор во кој има од-
редба за размена на лични податоци. Текстот сега зборува за „процена за 
потврдување на постоењето на соодветно ниво на заштитата на податоци 
што го обезбедува тој ентитет“.

2. Новиот став 4 ја додава потребата од вклучување одредба за монито-
ринг на спроведувањето на договорот, вклучувајќи и на спроведувањето 
на правилата за заштита на податоци83.

Овие две точки, споменати во став 3 и 4 од член 26, беа наведени во из-
вештајот на г-ѓа Вебер, известувач на Комитетот за граѓански слободи, 
правда и внатрешни работи на Европскиот парламент84, но во стандардна-
та практика на Европравда веќе имаше поставено одредници во однос на 
договорите со трети лица. Сепак, позитивно е што тие елементи на зашти-
тата на податоците беа вклучени во текстот на Одлуката.

3. Во став 5 и 6, членот 26(а) воведува јасно разграничен режим во однос 
на она што членот 26 го предвидува за „сестринските организации на ЕУ“. 
Во случај на трети лица, Европравда може непосредно да прима инфор-
мации од такви лица, вклучувајќи и лични податоци, пред да се склучи 
договор, доколку таков е потребен, за легитимно извршување на своите 
задачи. Меѓутоа, Европравда може единствено да пренесува информации 
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(не вклучувајќи лични податоци) до тоа трето лице пред влегување во 
сила на договорот. Околностите под кои Европравда може да пренесува 
лични податоци до трето лице се јасно споменати во став 5 од овој член; 
тие вклучуваат и склучување договор кој треба да влезе во сила и кој до-
зволува таков пренос и потреба од пренос на податоци за засебни предме-
ти со цел спречување и борба против кривичните дела за кои е надлежна 
Европравда.

Оваа нова формулација појаснува дека единствениот метод за пренос на 
лични податоци до трето лице без договор е методот што го предвидува 
поранешниот член 27(б), сега член 26(а)(б): единствено под исклучител-
но околности и од страна на националниот член кој постапува во нацио-
нално својство со цел преземање итни мерки за одговор на непосредна 
сериозна закана која ја загрозува безбедноста на некој поединец или јав-
ната безбедност. Постои дополнителна заштитна мерка од аспект на заш-
титата на податоците, бидејќи овие преноси во исклучителни околности, 
какви што досега не биле направени од почетокот на работењето на Ев-
роправда, мора да бидат документирани во привременото работно досие 
за предметот во Системот за управување со предмети. Исто така, мора да 
биде информиран и службеникот за заштита на податоци, кој потврдува 
дали таквите преноси се случиле во исклучителни и итни околности.85

4. Член 26 и 26(а) предвидува обврска за Европравда да го информира 
Советот за какви било планови што ги има за влегување во преговори и 
за можноста за Советот да извлече заклучоци коишто се соодветни според 
него. Досега не постоеше обврска за Европравда да го информира Советот 
пред да влезе во преговори и за разлика од системот при Европол, Евро-
правда само требаше да го вклучи Советот во моментот на одобрување 
на договорот. Сепак, оваа нова формулација е прилично флексибилна, 
но нејзините последици ќе зависат од начинот на којшто Советот ќе ја 
протолкува можноста да „извлече заклучоци коишто се соодветни според 
него“. Теоретски, Советот може да го искористи овој прозорец за да врши 
силно влијание врз изборите и приоритетите на Европравда или да дава 
коментари за нивото на заштита на податоците на конкретната земја или 
на третата земја.

5. Новата формулација на член 27 во првиот став содржи го текстот на 
претходниот член 27(2). Во вториот став се воведува обврска за Евро-
правда да води евиденција за преносите на податоци согласно член 26 и 
26(а). Само по себе, ова е новина за Одлуката за Европравда, но истото 
долго време беше одредба во сите договори на Европравда86.

5 2  Пристап на Европравда во однос на договорите со трети 
земји/лица

Еден од најдинамичните тимови на Колегиумот кој работи при Европравда 
е тимот за надворешни односи87 во којашто службеникот за заштита на 
податоци има активно учество. Овој тим, меѓу другото, има задача да 
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постапува во однос на преговорите за договори или други инструменти 
за соработка со трети земји/лица. Тимот предлага пред Колегиумот при 
Европравда годишен приоритетен список со земји и по одобрувањето на 
овој список од страна на Колегиумот, организира состаноци и работни 
посети на Европравда од страна на делегациите на тие трети земји. При-
оритетниот список се дефинира, покрај другите елементи, преку земање 
предвид на оперативниот интерес од соработката со кривичните истраги и 
гонења на дадена земја, како и интересот што третата земја го покажува 
за можното склучување на договор за соработка. 

Низ еден подолг временски период, тимот за надворешни односи на Ев-
роправда воспостави практика за воспоставување неформални контакти 
со трети земји, овозможувајќи му на службеникот за заштита на податоци 
да прибави доволно информации за постојното законодавство и практики 
во однос на заштитата на податоците во таа земја, како и активностите 
на постојниот механизам за надзор на заштитата на податоци. Единстве-
но кога ќе се дојде до позитивна процена за заштитата на податоците, 
согласно опишаното во член 26 (а)(3), тимот за надворешни односи го 
доставува прашањето за започнување преговори пред Колегиумот при Ев-
роправда, а потоа се информира Советот согласно член 26(а)(2). 

Овој пристап се покажа дека е многу поефикасен отколку започнувањето 
преговори без претходно решавање на прашањата околу заштитата на 
податоците, како што се правеше на почетокот, што доведуваше до одре-
дени ситуации како што се тековните проблеми со Украина и Руската Фе-
дерација (преговорите започнаа во 2006 година и траат веќе пет години 
без да има разрешување на прашањата околу заштитата на податоците).

Спротивно на стандардната практика на Европол88, односно склучување 
и на оперативни договори (со коишто се овозможува размена на лични 
податоци) и на стратешки договори (со коишто се овозможува единствено 
размена на општи информации), Европравда влегува во преговори само 
за договор за соработка, доколку утврдила дека е возможна размената на 
лични податоци со таа земја. Во спротивно, се склучува меморандум за 
разбирање.

Процената на заштитата на податоците, којашто ја спроведува службени-
кот за заштита на податоци на Европравда, зема предвид неколку важни 
елементи во заштитата на податоци: 

1. Ратификацијата на Конвенцијата бр. 108 на Советот на Европа и на 
нејзините измени и дополнувања:

Како еден од условите за склучување договор со одредби за размена на 
лични податоци, член 26(а)(3) го наведува фактот дека засегнатиот енти-
тетот подлежи на Конвенцијата на Советот на Европа од 28 јануари 1981 
година. Ова воопшто не е изненадување, бидејќи како што беше напом-
нато и претходно во Дел 2.3.4, оваа Конвенција е одредница за нивото на 
заштита на личните податоци што го обезбедува Европравда. 
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Како што и член 14(2) од Одлуката за Европравда ги споменува после-
дователните измени и дополнувања на оваа Конвенција, Европравда 
најпрво проверува дали третата земја ја ратификувало и Конвенцијата и 
нејзиниот Дополнителен протокол. Протоколот се однесува на два многу 
важни аспекта од заштитата на податоците: прекуграничниот проток на 
податоците и постоењето на независен орган за надзор на заштитата на 
податоците, коишто, како што ќе увидиме и подоцна, се основни елементи 
на едно соодветно ниво на заштита на податоците.

Досега, сите земји со коишто Европравда склучи договор за соработка, 
освен Соединетите Американски Држави, ја имаа ратификувано и Конвен-
цијата и Дополнителниот протокол. Кога беше склучен договорот помеѓу 
Европравда и САД во 2006 година89, можноста за една земја која не е 
членка на Советот на Европа да биде потписник на Конвенцијата изгледа-
ше многу далечна. Теоретски, од донесувањето на Конвенцијата во 1981 
година, членот 23.1 од истата овозможува пристапување од страна на 
земја која не е членка90. Меѓутоа, во практика, Комитетот на министри ни-
когаш не поканил земја која не е членка да пристапи и затоа не постоеше 
постапка за заинтересираните земји да се пријават за пристапување.

Оваа ситуација беше променета со една одлука донесена на 2 јули 2008 
година од страна на Советот на министри при Советот на Европа (на ниво 
на заменици), којашто гласи:

„1. Ја нотира препораката на Консултативниот комитет на Конвенцијата 
дека на земјите кои не се членки, но кои имаат законодавство за заштита 
на податоци согласно Конвенцијата за заштита на поединци во однос на 
автоматска обработка на лични податоци (ETS бр. 108), треба да им биде 
дозволено да пристапат кон оваа конвенција; и 

2. Се согласува да га разгледа секое барање за пристапување во однос на 
оваа препорака“.

Импликацијата на овој развој на настаните е тоа што ако земја која не е 
членка на Советот на Европа донесла законодавство „во согласност со“ 
стандардите утврдени со Конвенцијата бр. 108, тогаш на таа земја треба 
да ѝ биде дозволено да пристапи кон Конвенцијата (т.е. да биде поканета 
да го направи тоа од страна на Комитетот на министри), доколку ја поба-
ра таа можност. Се чини дека Консултативниот комитет на Конвенцијата 
може најпрво да го разгледа таквото барање и да го извести Комитетот 
на министри, како што е предвидено согласно членот 19 и 20, иако не се 
најавени такви постапки. Една ваква улога би го ставила Консултативниот 
комитет на позиција аналогна на онаа на Работната група на ЕУ воспоста-
вена со член 29, која има слична улога во однос на одлуките за соод-
ветност што ги донесува Европската комисија во контекст на постапките 
согласно Директивата 95/46/EЗ91. 

2. Постоење на соодветно ниво на заштита на податоците обезбедено од 
страна на трети земји92
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Како втор услов за склучување на договор кој содржи одредби за размена 
на лични податоци, членот 26(а)(3) предвидува процена за потврдување 
на постоењето на соодветно ниво на заштита на податоците што го обез-
бедува тој ентитет. Во практика, преку својот службеник за заштита на 
податоци, Европравда спроведува целосна процена на нивото на заштита 
на секоја земја со којашто Европравда размислува да стапи во преговори, 
дури и иако земјата ја има ратификувано Конвенцијата и Дополнителниот 
протокол. Самата ратификација на овие инструменти не е единствениот 
фактор; она што е поважно е нивната соодветна имплементација во прак-
тика и постоењето на механизми за да се обезбеди усогласеност со стан-
дардите утврдени со двата инструмента на Советот на Европа.

Концептот на „соодветна заштита“ не е дефиниран во Одлуката за Евро-
правда, но е добро познат концепт во доктрината за заштита на податоци-
те воведена со член 25 од Директивата 95/46/EC93, а подоцна со член 2.1 
од Дополнителниот протокол на Конвенцијата бр. 10894.

Појаснувачкиот меморандум на Дополнителниот протокол на Конвенција-
та бр. 108 обезбедува голем број важни елементи за да помогне во разби-
рањето на концептот „соодветна заштита“95:

„Соодветноста на нивото на заштита мора да биде проценето во контекст 
на сите околности поврзани со преносот.

Нивото на заштита треба да биде проценето за секој предмет засебно и за 
секој направен пренос или категорија на преноси. На овој начин се испи-
туваат околностите на преносот, а особено видот на податоци, целите и 
времетраењето на обработката за коишто овие податоци се пренесуваат, 
земјата на потекло и земјата на крајна дестинација, општите и секторски-
те законски правила применливи за конкретната земја или организација, 
како и правилата за професионалност и безбедност кои се во сила таму.

Исто така, може да се направи и процена на соодветноста за целата земја 
или организација што ги дозволува сите преноси на податоци до тие дес-
тинации. Во таков случај, соодветното ниво на заштита го определуваат 
надлежните органи на секоја страна.

Процената на соодветното ниво на заштита мора да ги земе предвид и на-
челата од Поглавје II од Конвенцијата и од овој Протокол, како и степенот 
до којшто истите се исполнети во земјата или организацијата-примател 
до онаа мера до којашто се релевантни за конкретниот пренос и како 
субјектот на податоците може да ги одбрани своите интереси во случај на 
неусогласеност во конкретниот случај. 

На барање на која било од страните, Консултативниот комитет на Конвен-
цијата може да даде мислење за соодветноста на нивото на заштитата на 
податоци во трета земја или организација“.

Директивата 95/46/ЕЗ не го дефинира концептот „соодветно ниво на заш-
тита“. Меѓутоа, истата содржи список со околности што треба да бидат 
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земени предвид при процена на соодветноста во конкретен предмет96. Тие 
вклучуваат:

1. Природата на податоците;
2. Целта и времетраењето на предложената операција за обработка(и);
3. Земјата на потекло и земјата на крајна дестинација;
4. Законските правила, општи и секторски, коишто се во сила во односна-

та земја;и 
5. Професионалните правила и безбедносните мерки коишто ги исполну-

ва таа земја.

Работната група воспоставена со член 29 (РГ 29), којашто е независно 
тело во коешто се преставени сите европски органи за заштита на подато-
ците, има различни должности, вклучувајќи и советување на Европската 
комисија за работи поврзани со заштитата на податоци. РГ 29 ги разгле-
дува сите прашања поврзани со примената на Директивата на национални 
ниво со цел унапредување на униформната примена на Директивата.

РГ 29 има издадено неколку документи кои се однесуваат на толкувањето 
на член 25 и 26 од Директивата, коишто беа собрани во еден документ 
издаден на 24 јули 1998 година, документ „РГ 12“97. Во практика, сите до-
сегашни одлуки што Заедницата ги има донесено на ова поле ги користат 
критериумите дефинирани во овој документ како основа за анализа на 
ситуацијата во дадена земја. 

Овој документ на РГ 29 развива еден функционален пристап кон оваа 
материја, засновајќи ги своите заклучоци не врз природата на правилата 
што постојат во одредена земја, но врз резултатите во практиката што се 
постигнати таму. Во него се применува основната начело дека правила-
та за заштита на податоци придонесуваат кон заштитата на поединците 
единствено доколку се следат во практика. Затоа, секоја значителна ана-
лиза на соодветната заштита мора да ги има предвид два основни еле-
менти: содржината на применливите правила и начините да се обезбеди 
нивна ефективна примена. Тргнувајќи од Директивата како појдовна точ-
ка и имајќи ги предвид одредбите од другите меѓународни документи, ра-
ботната група дефинира „јадро“ на начела за „содржината“ на заштитата 
на податоците и барања за „постапки и спроведување“.

Основните начела за содржина кои треба да бидат вметнати во постојните 
законски правила се:

• Начело за ограничување во однос на целта: Податоците треба да се обра-
ботуваат за конкретна цел и последователно да се користат или натамошно 
да се проследуваат сè додека тоа соодветствува со целта на преносот.

• Начело за квалитет и пропорционалност на податоците: Податоците тре-
ба да бидат точни и, онаму каде што е потребно, ажурирани. Податоците 
треба да бидат соодветни, релевантни и непрекумерни во однос на целите 
за коишто се пренесуваат или натамошно обработуваат.
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• Начело на транспарентност: Поединците треба да имаат информации за 
целта на обработката и за идентитетот на контролорот на податоците во 
третата земја, како и други информации, сè додека со тоа се обезбедува 
правичност.

• Начело на безбедност: Контролорот на податоците потребно е да презе-
ме технички и организациски мерки коишто се соодветни на ризиците кои 
произлегуваат од обработката.

• Право на пристап, исправка и приговор: Субјектот на податоците треба 
да има право да добие примерок од сите обработувани податоци поврзани 
со него/неа, како и право на исправка на тие податоци за кои се покажа-
ло дека се неточни. Во одредени околности, субјектот може да поднесе и 
приговор против обработката на податоците поврзани со него/неа.

• Забрана за проследување на преноси на податоци до страни кои не се 
потписнички на договорот: Натамошни преноси на личните податоци од 
страна на примателот на првичниот пренос на податоци треба да се доз-
волат единствено кога вториот примател (примател на проследен пренос) 
е предмет на правила кои овозможуваат соодветно ниво на заштита.

Во случај на специфични типови на обработка, РГ 29 ги смета за неопход-
ни следните дополнителни начела:

• Чувствителни податоци: Потребно е воспоставување дополнителни заш-
титни мерки во случај на чувствителни категории на податоци98.

• Право на откажување кога податоците се обработуваат за цели на ди-
ректниот маркетинг: Кога податоците се пренесуваат за цели на директен 
маркетинг, субјектот на податоците треба има можност да се „откаже“ во 
која било фаза и неговите/нејзините податоци да не се користат за такви 
цели.

• Автоматизирани поединечни одлуки: Доколку целта не преносот е до-
несување автоматизирана одлука во рамките на значењето на член 15 од 
Директивата, лицето треба да има право да ја знае логиката при донесу-
вањето на таквата одлука, а треба да бидат земени превид и други мерки 
за заштита на легитимниот интерес на поединецот.

Исто така, РГ 29 наведува три критериуми што треба да се земат предвид 
за да се процени ефективноста на суштинските правила за заштита на 
податоци:

а) Добро ниво на усогласеност со правилата: Некои елементи, како што 
се нивото на свесност на контролорите и на субјектите на податоци, како 
и постоењето ефективни и одвраќачки санкции, имаат значајна улога во 
достигнувањето добро ниво на усогласеност со правилата.

б) Поддршка и помош за субјектите на податоци: Секој поединец треба да 
биде во можност да ги искористи своите права на брз и ефективен начин, 
како и без трошок што би го спречил да го направи тоа. Во таа насока, 
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потребен е некако институционален механизам кој ќе дозволи независно 
истражување на жалбите. Во Европа, оваа улога ја имаат независните 
надзорни органи, но дозволени се и други системи во трети земји сè до-
дека со нив се гарантира поддршка и помош за субјектите на податоци.

в) Соодветно надоместување за оштетените страни: Потребно е да постојат 
воспоставени соодветни системи коишто ќе овозможуваат надоместување 
за оштетените страни во случај на неусогласеност со правилата. Ова е 
неопходен елемент којшто мора да вклучува систем за независно поста-
пување или арбитража, што ќе дозволи исплаќање на надомест на штета 
и изрекување санкции онаму каде што е соодветно.

При процена на нивото на заштита што го обезбедува трета земја, соглас-
но член 26(а)(3) од Одлуката за Европравда, службеникот за заштита на 
податоци на Европравда подготвува детален извештај во контекст на го-
ренаведените начела, а врз основа на постојното законодавство и практи-
ки во односните трети земји. Овој извештај ја зема предвид целокупната 
документација обезбедена од трето лице во однос на постојното законо-
давство, како и за активностите на органот за надзор на заштитата на по-
датоци или за други релевантни механизми. Онаму каде што е потребно, 
службеникот за заштита на податоци прави и студиска посета, честопати 
придружуван од страна на тимот за надворешни односи, при што делега-
цијата на Европравда ја посетува третата земја за да ја утврди „на лице 
место“ постојната ситуација и целосно да се запознае со расположливите 
правила и постапки.

5 3  Модел на договор со Европравда 

При подготвување на договори со трети земји, Европравда го заснова 
својот нацрт-договор врз модел за договор за соработка со трета земја; во 
него се содржани клаузули што Европравда и Заедничкото надзорно тело 
ги сметаат за суштински и неопходни. По влегувањето во сила на ревиди-
раната Одлука за Европравда, беше оценето за неопходно да се ревидира 
постојниот модел на договор за да се вклучат промените што ги воведе 
ревидираната Одлука, како и да се искористи можноста за да се подобри 
текстот во однос на наученото за време на преговорите што се одвиваа 
во претходните години. Ревидираниот модел на договор беше заеднички 
подготвен од страна на службеникот за заштита на податоци и Правната 
служба на Европравда, а истиот беше дискутиран и договорен од страна 
тимот за надворешни односи на 14 јуни 2010 година и презентиран пред 
Заедничкото надзорно тело на неговиот состанок на 17 јуни 2010 година, 
а по вметнувањето на сугестиите на ЗНТ, истиот беше презентиран пред 
Колегиумот. Колегиумот го одобри ревидираниот модел на договорот на 
13 јули 2010 година. Ревидираниот модел на договорот ги зема предвид 
сите елементи споменати во Дел 5.1. Од гледна точка на заштитата на по-
датоци, следните елементи се вредни за дискусија:
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• Како и во претходната верзија на моделот на договорот и согласно се-
гашното барање од членот 27(2) од Одлуката, текстот содржи член кој 
бара од страните да водат евиденција за преносот и приемот на податоци-
те доставени согласно договорот, вклучувајќи ги и причините за таквите 
преноси.

• Вметнати се и дополнителни одредби за преносот на специјалните кате-
гории на податоци и за проследените преноси.

• Имајќи го предвид барањето вклучено во член 26(a)(4) од Одлуката за 
вклучување одредби за мониторинг на имплементацијата на договорот, 
вклучувајќи ја и имплементацијата на правилата за заштита на податоци-
те, ревидираниот модел на договорот ги зајакнува постојните одредби за 
редовни консултации помеѓу инстанците за заштита на податоците на две-
те страни и надзорот на имплементацијата со додавање на дополнителна 
одредба за мониторинг на имплементацијата. Оваа нова клаузула пред-
видува заедничка годишна проверка на имплементацијата на договорот и 
обезбедува механизам за последователни активности во однос на какви 
било прашања што произлегле за време на таа проверка.

• Клаузулата за решавање спорови е поедноставена согласно текстот што 
беше вклучен во некои поскорешни договори што ги склучи Европравда.

5 4 Склучени договори99 и тековни преговори 

По успешното завршување на преговорите во однос на текстот на дого-
ворот помеѓу тимот за надворешни односи и делегацијата на односната 
земја, предлог-договорот мора да биде одобрен од страна на Колегиумот 
на Европравда и да се поднесе до ЗНТ за мислење пред да се достави до 
Советот на Европската унија за одобрување. Оваа постапка е дефинирана 
во член 26(a)(2) од ревидираната Одлука: „Таквите договори може да се 
склучат единствено по претходна консултација на Европравда со Заед-
ничкото надзорно тело во однос на одредбите за заштита на податоците и 
по претходно одобрување од страна на Советот по пат на квалификувано 
мнозинство“.

Се разбира, тимот за надворешни односи обезбедува дека ЗНТ е соод-
ветно информирано за време на целиот процес на преговори во однос на 
фактичката состојба за земјата и прашањата коишто произлегле за време 
на преговорите за да обезбеди дека сите отворени прашања околу зашти-
тата на податоците се соодветно и благовремено адресирани. 

ЗНТ е официјално консултирано откако ќе бидат финализирани прегово-
рите, по што тоа издава мислење100 кое се доставува до Советот заедно 
со текстот на предлог-договорот одобрен од страна на Колегиумот на Ев-
роправда.

Европравда има склучено договор за соработка со Европол, кој беше пр-
вично потпишан на 9 јуни 2004 година и ревидиран на 1 октомври 2009 



50 – Заштита на податоци во Европравда: стабилен, ефективен и прилагоден режим

година. Исто така, Европравда склучи и практичен договор за аранжмани 
за соработка со Европската служба за борба против измами (OLAF), којшто 
беше потпишан на 24 септември 2008 година.

Досега, Европравда има склучено договори со Норвешка (2005 год.), Ис-
ланд (2005 год.), Соединетите Американски Држави (2006 год.), Републи-
ка Хрватска (2007 год.), Швајцарија и Поранешната Југословенска Репу-
блика Македонија (и двата во 2008 год.).

Европравда има склучено неколку меморандуми за разбирање кои не се 
однесуваат на размена на лични податоци. Моментално се склучени ме-
морандуми со Европската правосудна мрежа за обуки (2008 год.), Иберо-
Американската мрежа за меѓународна правна соработка (Iber-RED)(2009 
год.), Европскиот полициски колегиум (CEPOL) (2009 год.) и со Канцела-
ријата за дрога и криминал на Обединетите нации (UNODC) (2010 год.).

Во моментот на пишување на овој текст, Европравда е во фаза на прегово-
ри со Украина и со Руската Федерација. И двете серии преговори започнаа 
во 2006 година согласно претходниот режим и сè уште постои потреба од 
постигнување решение на различни прашања околу заштитата на подато-
ци. Исто така, Европравда влезе во преговори со Лихтенштајн во соглас-
ност со постапката според ревидираната Одлука за Европравда. Поради 
подготвителната работа што ја имаше тимот за надворешни односи пред 
официјалното започнување на преговорите, се очекува договорот да биде 
формално потпишан во текот на 2011 година.

Европравда е во контакт и со голем број трети земји кои пројавиле ин-
терес за склучување договори со Европравда во иднина. Некои од овие 
трети земји се Молдавија, Црна Гора, Зелениот ’Рт, Босна и Херцеговина, 
Албанија, Србија и Израел. Натамошните чекори во градењето односи со 
овие трети земји најпрво ќе зависи од добивањето позитивна процена за 
нивото на заштита во секоја од тие трети земји.

6  Иднината по Лисабон 
Како што беше и наведено на самиот почеток, оваа статија се обидува да 
даде преглед и да продискутира за режимот за заштита на податоците што 
моментално се применува во Европравда, како и поподробно да зборува 
за тековниот надзорен механизам. Сепак, би било несоодветно доколку 
овој текст не биде заокружен со некои размислувања во однос на тоа што 
иднината може да донесе за практиката за заштита на податоците при 
Европравда.

Во јануари 2010 година, на Европскиот ден за заштита на податоците, ко-
месарот Рединг имаше обраќање пред Европскиот парламент 101 со наслов 
„Предизвиците пред Европската унија“. За време на нејзиното обраќање, 
таа ја нагласи потребата за вклучување на основните начела за заштита 
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на податоците во сите области во надлежност на ЕУ, вклучително и во 
полициската и правосудната соработка во кривичната материја и во на-
дворешните односи на ЕУ.

Таквата изјава не беше изненадување, бидејќи Стокхолмската програма 
веќе повика на една сеопфатна стратегија за заштита на податоците во 
рамките на Европската унија и во нејзините односи со други земји102. И 
што е уште поважно, членот 16103 од Лисабонскиот договор104 создава нова 
општа правна основа за заштита на податоците којашто повеќе не е огра-
ничена од старата „структура на столбови“. 

Според некои, постоењето на овој член, заедно со укинувањето на пре-
тходната „структура на столбови“, е одлична нова можност за создавање 
еден општ и сеопфатен инструмент за сите полиња на дејствување на 
Европската унија.105 Меѓутоа, Декларацијата 21 на Лисабонскиот договор 
наведува дека одредени правила за заштита на личните податоци може 
да се покажат како неопходни во областа на правосудната соработка во 
кривичната материја и во полициската соработка поради специфичната 
природа на овие полиња, а со слична аргументација излегоа и различни 
чинители, како Европравда и Европол106. 

Во контекст на тековниот преглед на постојната правна рамка за заштита 
на податоци, Европската комисија организираше голем број состаноци и 
консултации со различни чинители на коишто Европравда имаше активно 
учество. Европравда постојано го искажува својот став107 за потребата да 
се разгледа чувствителната природа на оперативните активности и специ-
фичностите на обработувањето податоци во оваа област, целосно оправ-
дувајќи го постоењето на приспособени правила и давајќи поддршка за 
зачувување на тековниот систем на заеднички надзор.

Исто така, ЗНТ го насочи вниманието кон сеопфатноста и соодветноста на 
постојните правила за заштита на податоците при Европравда и активно 
го промовира зачувувањето на специјализираниот систем за надзор што 
тековно функционира во Европравда.

Во ноември 2010 година, Комисијата издаде Информација во којашто по-
вика на еден сеопфатен и кохерентен пристап во однос на заштитата на 
личните податоци во Европската унија108 како гаранција за основното пра-
во на заштита на податоци. Оваа информација не ја исклучува потребата 
од конкретни правила за заштита на податоците во полициската и пра-
восудната соработка во кривичната материја. Заклучоците на Советот во 
однос на оваа Информација109 уште повеќе ја нагласуваат оваа порака.

Прегледот што го започна комесарот Рединг е доста амбициозен проект и 
несомнено ќе биде потребно да помине одредено време пред да се дојде 
до крајниот резултат. Многу чинители, вклучувајќи ја и Европравда, буд-
но и со голем интерес ќе го следат овој развој на настаните. Може само да 
се надеваме дека предвидениот преглед ќе донесе позитивни резултати за 
сите граѓани во поглед на слободата, безбедноста и правдата.
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Белешки
1 Дијана Алонсо Блас е службеник за заштита на податоци на Европравда 
од ноември 2013 година. Сепак, мислењата искажани во ова статија се 
нејзини лични мислења и не ги изразуваат оние на Европравда.
2 Одлука на Советот од 28 февруари 2002 година за основање на Евро-
правда во насока на спроведувањето на борбата против сериозниот кри-
минал, „Службен весник L 63, 6.3.2002“ – стр. 1, честопати нарекувана и 
„Одлука за Европравда“.
3 Европравда постапуваше по 202 предмети во 2002 година и по 1.424 во 
2010 година; до 30 април 2011 год. беа регистрирани 503 предмети.
4 Четиринаесетте земји беа: Белгија, Република Чешка, Естонија, Шпа-
нија, Франција, Италија, Луксембург, Холандија, Австрија, Полска, Порту-
галија, Словенија, Словачка и Шведска; видете Документ на Советот DS 
1092/07.
5 Одлука на Советот 2009/426/ПВР од 16 декември 2008 година, „Службен 
весник L 138, 4.6.2009“ – стр. 14, честопати нарекувана и „ревидирана 
Одлука за Европравда“. За детална анализа на елементите за заштита 
на податоците во ревидираната Одлука за Европравда, видете ALONSO 
BLAS, D., The new Council Decision strengthening the role of Eurojust: does 
it also strengthen data protection at Eurojust?(АЛОНСО БЛАС, Д., „Новата 
одлука на Советот ја зајакнува улогата на Европравда: Дали ја зајакнува 
и заштитата на податоците при Европравда“), објавена во книгата Data 
Protection in a Profiled World („Заштита на податоците во еден профилиран 
свет“), уредена од GUTWIRTH, S., POULLET, Y. и DE HERT, P., Springer, 2010 
год. стр. 193-210.
6 Директива 95/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 24 ок-
томври 1995 година за заштита на индивидуите при обработка на лични 
податоци и за слободно движење на таквите податоци, „Службен весник L 
281, 23.11.1995“ стр. 0031-0050, честопати нарекувана „Директивата“. За 
упатство за толкувањето и анализата на Директивата, видете , C., European 
Data Privacy Law and Online Business, Oxford University Press, 2003
7 Директивата 2002/58/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 12 
јули 2002 година за обработката на личните податоци и заштитата на при-
ватноста во секторот за електронски комуникации (Директива за приват-
ност и електронски комуникации) „Службен весник L 201, 31.7.2002“, стр. 
37-47, честопати нарекувана „Директива за е-приватност“.
8 Регулативата (ЕЗ) 45/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 18 
декември 2000 година за заштита на поединецот при обработка на лични 
податоци од страна на институциите и органите на Заедницата и за сло-
бодно движење на таквите податоци, „Службен весник L 008, 12.01.2001“ 
стр. 0001 - 0022.
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9 „Службен весник L 68, 19.3.2005“, стр. 1., во рамките на Европравда вна-
трешно нарекувана и „правила за заштита на податоци“.
10 Оваа работна група беше воспоставена согласно член 29 од Директива-
та 95/46/EЗ. Истата претставува европско независно советодавно тело за 
заштита на податоци и приватност. Нејзините задолженија се утврдени во 
член 30 од Директивата 95/46/EЗ и член 15 од Директивата 2002/58/EЗ. 
Секретаријатот е обезбеден од страна на Директоратот Г (основни права 
и државјанство) на Европската комисија, Генералниот директорат за пра-
вда, слобода и безбедност, B-1049 Брисел, Белгија, Канцеларија бр. LX-
46 01/190. Интернет-страна: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/
index_en.htmc
11 Работната група за полиција и правда беше воспоставена како работна 
група на Конференцијата на европските органи за заштита на податоци. 
Нејзината надлежност е да врши мониторинг и да ги проверува најновите 
збиднувања од областа на полицијата и спроведувањето на законите со 
цел справување со сè поголемите предизвици за заштита на поединците 
при обработката на нивните лични податоци.
12 РГ 168, достапно на http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/
wpdocs/WP_1682009/wp168_en.pdf 
13 Рамковна одлука на Советот 2008/977/ПВР од 27 ноември 2008 година, 
„Службен весник L 350, 30.12.2008“, стр. 60, понекогаш нарекувана и 
„Рамковна одлука за третиот столб“.
14 За дополнителни информации за дискусиите во однос на Рамковната од-
лука, видете ги мислењата за овој инструмент од 19 декември 2005 год., 
29 ноември 2006 год. и 27 април 2007 год. на Европскиот надзорен орган 
за заштита на податоци (третото мислење е објавено во „Службен весник 
C 139, 23.06.2007“, стр. 1; првото мислење може да се најде во „Службен 
весник C 47, 25.2.2006“, стр. 27; а второто мислење на достапно на интер-
нет-страната на ЕНОЗП: www.edps.europa.eu), како и статијата на ALONSO 
BLAS, D., First pillar and third pillar: Need for a common approach on data 
protection?, објавена во GUTWIRTH, S. и други, (уредници), Reinventing 
data protection?, Springer Science+Business Media B.V., 2009 год., стр. 225-
237.
15 Цитат од писмото на Мајкл Кенеди испратено до г-ѓа Рур од 11 мај 2006 
година.
16 Одлука на Советот 2005/671/ПВР од 20 септември 2005 година за разме-
на на информации и соработка во однос на дела поврзани со тероризам, 
„Службен весник L 253, 29.9.2005“, стр. 22 
17 Рамковна одлука на Советот од 13 јуни 2002 година за европскиот налог 
за апсење и постапките за предавање помеѓу земјите-членки (2002/584/
ПВР) „Службен весник L 190, 18.7.2002“, стр. 1. 
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18 Видете член 17.7 од Рамковната одлука за европскиот налог за апсење.
19 Текстот на образецот за европскиот налог за апсење може да се нај-
де на: http://www.consilium.europa.eu/cms3Applications/applications/PolJu/
details.asp?lang=EN&cmsid=545&id=134 
20 Мислење доставено на 2 септември 2008 година (известувач, г-ѓа Ве-
бер).
21 Мислење на Европскиот надзорен орган за заштита на податоци од 25 
април 2008 година во однос на ревидирањето на Одлуката за Европравда.
22 Документ со наслов „Manual files at Eurojust“, („Рачно обработувани до-
сиеја во Европравда“) Дејвид Смит (David Smith), претставник на Комеса-
рот за информации на Обединетото Кралство, кој своевремено беше акти-
вен во ЗНТ „Troika“.
23 Конвенцијата беше потпишана на 28 јануари 1981 година во Стразбур, 
а честопати е нарекувана и „Конвенција бр. 108“.
24 Видете член 3 и 13 од Директивата.
25 Видете Образложение 11 и 14 од преамбулата и член 27 од Одлуката 
на Советот од 6 април 2009 година за основање на Европската полициска 
агенција (ЕВРОПОЛ), „Службени весник L 121, 15.5.2009“ стр. 37 – 66.
26 За целосен преглед на ратификациите и потписничките, видете: http://
Conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=108&CM=1&DF 
=&CL=ENG
27 Текстот на Дополнителниот протокол е достапен на: http://conventions.
coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/181.htm 
28 За целосен преглед на ратификациите и потписничките, видете: http://
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=181&CM%20=%20
2&DF=&CL=ENG 
29 За една особено интересна студија за улогата и функциите на надзор-
ните тела, видете Поглавје 5 „Legal instruments and regulatory agencies“ 
(„Правни инструменти и регулаторни агенции“) од трудот на RAAB, C. and 
BENNETT, C., The Governance of Privacy (Владеење со приватноста), MIT 
Press, 2006 год. (2. дополнето издание).
30 За повеќе информации за појаснувачкиот извештај за Дополнителниот 
протокол: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/181.htm
31 Видете Образложение 11 од преамбулата на Директивата 95/46/ЕЗ: „Со 
оглед на тоа што начелата за заштита на правата и слободите на пое-
динецот, а особено правото на приватност, коишто се содржани во оваа 
Директива, им ја даваат суштината и ги засилуваат оние содржани во Кон-
венцијата на Советот на Европа од 28 јануари 1981 година за заштита на 
индивидуите при автоматска обработка на лични податоци“.
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32 Видете белешка бр. 9 за целосно упатување.
33 Членот 13.2 од правилата за заштита на податоци на Европравда гласи: 
„Националниот член(ови) кој ги обработува податоците во однос на кон-
кретни предмети ги утврдува целите и средствата за обработка на личните 
податоци и како таков се смета за контролор или соконтролори, онаму 
каде што тоа е применливо“.
34 Видете го член 16.2 од правилата за заштита на податоци на Европравда.
35 ленот 22 од правилата за заштита на податоци на Европравда гласи: 
„Европравда е должна да воспостави соодветни технички мерки за да 
обезбеди дека во случај кога Европравда коригира, блокира или брише 
лични податоци по претходно барање, автоматско ќе се создаде список 
со доставувачи и адреси за тие податоци. Согласно член 20(5) од Одлу-
ката за Европравда, контролорот е должен да обезбеди дека оние што се 
вклучени во списокот се информирани за направените измени на личните 
податоци“.
36 Истиот елемент е содржан во член 5 (д) од Конвенцијата бр. 108: „Лич-
ните податоци кои се во фаза на автоматска обработка: д) Се зачувуваат 
во форма којашто ќе овозможи идентификување на носителите на пода-
тоците за период што не е подолг отколку што е потребно за целите за 
коишто се чуваат тие податоци“.
37 Видете и член 5 (б) од Конвенцијата бр. 108: „Личните податоци кои се 
во фаза на автоматска обработка: б) Се зачувуваат за конкретни и леги-
тимни цели и не се користат на начин што не е соодветен на тие цели“.
38 За детална анализа на елементите за заштита на податоците во ревиди-
раната Одлука за Европравда, видете ALONSO BLAS, D., The new Council 
Decision strengthening the role of Eurojust: does it also strengthen data 
protection at Eurojust?) („Новата одлука на Советот ја зајакнува улогата 
на Европравда: Дали ја зајакнува и заштитата на податоците при Евро-
правда?“), објавена во книгата „Data Protection in a Profiled World“ („Заш-
тита на податоците во еден профилиран свет“), уредена од GUTWIRTH, S., 
POULLET, Y. и DE HERT, P., Springer, 2010 год. стр. 193-210.
39 Видете го член 13.2 од правилата за заштита на податоци.
40 Видете, на пример, член 17 од Директивата 95/46/ЕЗ: „Земјите-членки 
се должни да обезбедат дека контролорот ќе мора да имплементира соод-
ветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци од 
ненамерно или незаконско уништување или ненамерно губење, измену-
вање, неовластено разоткривање или пристап, а особено кога обработката 
вклучува пренос на податоци преку мрежа, како и да ги заштити од други 
незаконски форми на обработување. Имајќи ја предвид високата техно-
лошка развиеност и трошокот за нивна имплементација, таквите мерки ќе 
обезбедат ниво на безбедност соодветно на ризиците кои произлегуваат 
од обработката и природата на податоците кои треба да се заштитат“.
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41 Членот 10 од Конвенцијата бр. 108 на Советот на Европа гласи: „Секоја 
страна се обврзува да ги воспостави соодветните санкции и лекови против 
прекршувањата на одредбите од домашното законодавство, со што ќе ги 
ефектуира основните начела за заштита на податоците утврдени во ова 
поглавје“. За детална дискусија во однос на овој член од Конвенцијата, 
видете го извештајот на ALONSO BLAS, D., Mechanisms for implementation 
and international co- operation in the context of data protection: existing 
mechanisms and mechanisms to be established, („Механизми за имплемен-
тација и меѓународна соработка во контекст на заштитата на податоци: 
Постојни механизми и механизми што треба да се воспостават“), презен-
тирана во форма на извештај пред Европската конференција за заштита 
на податоци: „Конвенција бр. 108 на Советот на Европа за заштита на 
поединецот при автоматска обработка на лични податоци: Сегашност и 
иднина“, организирана од страна на Советот на Европа и Генералниот 
инспектор за заштита на податоците на Полска, а под покровителство на 
Претседателот на Република Полска, којашто се одржа во Варшава, Пол-
ска, на 19-20 ноември 2001 година. Овој извештај е достапен на: http://
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Conferences/DP(2001)
Proceedings_Warsaw_EN.pdf 
42 Видете ја одлуката донесена со заеднички договор помеѓу претстав-
ниците на земјите-членки на состаноците на ниво на шефови на држави 
од 13 декември 2003 година во централните управи на одредени служби 
и агенции на Европската унија, „Службен весник L 29/15 од 3.2.2004“, 
утврдувајќи во својот член 1 (в) дека „Седиштето на Европравда ќе биде 
во Хаг“.
43 За подетално објаснување на специфичностите во примената на општи-
те начела за заштита на податоци содржани во Конвенцијата бр. 108 и во 
Директивата 95/46/ЕЗ во контекст на полицијата и правосудството, ви-
дете ја статијата на ALONSO BLAS, D., Ensuring effective data protection 
in the field of police and judicial activities: some considerations to achieve 
security, justice and freedom, (Обезбедување ефективна заштита на пода-
тоците на полето на полициските и правосудните активности: Одредени 
разгледувања за постигнување безбедност, правда и слобода) објавена 
во ERA Forum (2010), бр. 2, 11: 233-250, DOI 10.1007/s12027-010-0158-8, 
Springer.
44 Во тој контекст, видете го образложение 29 од преамбулата на овој ин-
струмент: „Некои земји-членки имаат предвидено право на пристап за но-
сителот на податоците во кривичната материја преку систем каде што на-
ционалниот надзорен орган, наместо носителот на податоците, има право 
на пристап до сите лични податоци поврзани со носителот на податоците 
без никакво ограничување, а исто така може да врши исправка, бришење 
или ажурирање на неточните податоци. Кај таквите случаи на посреден 
пристап, националното законодавство на тие земји-членки може да пред-
видува националниот надзорен орган да го информира носителот на по-
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датоците единствено дека биле извршени сите потребни верификации. 
Меѓутоа, тие земји-членки имаат предвидено и можност за непосреден 
пристап од страна на носителот на податоците во одредени случаи, како 
пристап до судската евиденција за да се обезбедат примероци од кривич-
ната евиденција за тој носител или за документи поврзани со распитот на 
носителот направен од страна на полициските служби“.
45 Списокот со надлежните органи во секоја земја-членка може да се нај-
де на: http://www.eurojust.europa.eu/jsb/data-subject-rights/EU-Member-
State-Authorities-Contactpoints-Art19-EJDecision.pdf
46 Ова особено важи доколку лица поднесат неколку барања и добијат раз-
лични одговори, на пример, доколку членовите на иста организирана гру-
па побараат пристап до податоците и доколку добијат различни одговори, 
што ќе зависи од тоа дали тие веќе биле идентификувани како членови на 
таа организирана група. Според тоа, тие може да извлечат заклучок про-
тив кои членови од организираната група се води прекугранична истрага, 
а против кои не се води. Оваа информација може значително да влијае на 
идните активности на организираната група.
47 За белгискиот закон, видете „Loi du 8 decembre 1992 relative a la protection 
de la vie privee a l›egard des traitements de deonnees a caractere personnel, 
изменет и дополнет, член 13, et l›arrete royal d›execution“. За францускиот 
закон, видете „Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l’informatique, aux 
fichiers et aux libertes, изменет и дополнет, член 41 и 42“.
48 Рамковна одлука 2008/977/ПВР од 27 ноември 2008 год., „Службен вес-
ник L 350, 30.12.2008“ стр. 60.
49 Во тој контекст, видете ги двете основни одредби од Рамковната одлука 
од 2008 година кои се однесуваат на ова прашање: 

Образложение 29 од преамбулата: „Некои земји-членки имаат предвиде-
но право на пристап за носителот на податоците во кривичната материја 
преку систем каде што националниот надзорен орган, наместо носителот 
на податоците, има право на пристап до сите лични податоци поврзани 
со носителот на податоците без никакво ограничување, а исто така може 
да врши исправка, бришење или ажурирање на неточните податоци. Кај 
таквите случаи на посреден пристап, националното законодавство на тие 
земји-членки може да предвидува националниот надзорен орган да го ин-
формира носителот на податоците единствено дека биле извршени сите 
потребни верификации. Меѓутоа, тие земји-членки имаат предвидено и 
можност за непосреден пристап од страна на носителот на податоците во 
одредени случаи, како пристап до судската евиденција за да се обезбедат 
примероци од кривичната евиденција за тој носител или за документи по-
врзани со распитот на носителот од страна на полициските служби“.

Член 17.1.1: „Секој носител на податоци има право да добие, по прет-
ходни барања поднесени на разумни интервали, без ограничување и без 
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прекумерно одолговлекување или трошок: (а) Најмалку потврда од кон-
тролорот или од националниот надзорен орган дали биле пренесени или 
направени достапни податоци за него, како и информација за приматели-
те или категориите на приматели на коишто им биле разоткриени таквите 
податоци и проследување на податоците кои се обработуваат; или (б) 
Најмалку потврда од националниот надзорен орган дека била направени 
сите неопходни верификации“.
50 За повеќе информации околу постапката и одлуките на Заедничкото 
надзорно тело (ЗНТ) во однос на жалби, видете: http://www.eurojust.
europa.eu/jsb-appeals.htm
51 Актот на Заедничкото надзорно тело при Европравда од 23 јуни 2009 
година, со којшто се утврдува неговиот Деловник за работа (едногласно 
донесен на пленарната седница на Заедничкото надзорно тело при Евро-
правда од 23 јуни 2009 година), „Службен весник C 182, of 7.7.2010“, стр. 
3. Текстот на Деловникот на ЗНТ е достапен на сите официјални јазици на 
ЕУ на: http://www.eurojust.europa.eu/jsb-legalframework.htm
52 Целосната одлука на ЗНТ во предметот на г. С може да се најде на: 
http://www.eurojust.europa.eu/jsb/appeal-decisions/DecisionJSB-on-appeal-
case-MrS_26-04-2007.pdf 
53 Видете како ценел судот во овој предмет: „Во овој предмет мора да 
се заклучи дека оспорените одлуки целосно ги исполнуваат барањата од 
таа одредба, па дури и повеќе од тоа, бидејќи даваат детален одговор 
на наводите на жалителот, кои се доста нејасни. Од обжалените одлуки, 
особено од одлуките од 14 и 21 јуни 2010 година, е очигледно дека Евро-
правда не само што го известила жалителот дека не спровела проверки, 
туку навела и дека никогаш не поседувала податоци за него. Исто така, 
Европравда потврдила дека националниот член на Обединетото Кралство 
во Европравда никогаш не донесол никаква одлука во однос на жалителот 
и дека информацијата што му била дадена на жалителот била заснована 
на внимателно разгледување и неопходни проверки“.
54 Целосната одлука на ЗНТ во предметот на г. Т може да се најде на: 
http://www.eurojust.europa.eu/jsb/appeal-decisions/DecisionJSB-on-appeal-
case-MrT_07-04-2011_adopted.pdf 
55 Заклучокот на одлуката по жалбата гласи: „Имајќи ги предвид специ-
фичните околности и сложеноста на предметот, како и засегнатиот голем 
интерес на носителот на податоците, кому де факто му било оневозмо-
жено да ги исполни своите права согласно член 19 и 20 од Одлуката за 
Европравда, со добивањето на стандардниот одговор од Европравда и во 
отсуство на какви било докази дека Европравда може да претрпи каква 
било штета доколку му обезбеди на лицето јасен и недвосмислен одговор, 
согласно член 23.7 од Одлуката за Европравда, ЗНТ одлучува да го врати 
предметот на повторно разгледување од страна на Европравда и ја задол-
жува Европравда, согласно член 23.8 од Одлуката за Европравда, да му 
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даде на г. Т јасен и недвосмислен одговор дека Европравда не обработува 
негови лични податоци и да го поучи дека согласно тоа, не постојат други 
права на коишто искористување тоа лице може да се повикува“.
56 При подготовката на овој дел, авторот ја искористи белешката за Систе-
мот за управување со предмети којашто беше подготвена во соработка со 
Ваида Линартаите, помошник на службеникот за заштита на податоци во 
Европравда на која би сакала да ѝ се заблагодари за соработката.
57 Видете член 16 од Одлуката за Европравда од 2002 год.
58 Видете член 23 до 27.
59 Видете член 12 од Одлуката за Европравда за воспоставување национа-
лен координативен систем на Европравда. 
60 На 21 октомври 2004 година, Колегиумот на Европравда едногласно го 
донесе правилникот за заштита на податоци и истовремено донесе и одлу-
ка за воведување на СУП, како и системот за овластувања поврзан со СУП.
61 Членот 26.3 од правилата за заштита на податоци на Европравда гла-
си: „Секој национален член на Европравда го документира и информира 
службеникот за заштита на податоци во однос на политиката за пристап 
што тој ја овластил во рамките на неговото биро во однос на досиејата 
поврзани со предмети. Националниот член особено е должен да обезбеди 
дека се направени соодветните организациски аранжмани и дека истите 
се почитуваат, како и дека соодветно се користат техничките и органи-
зациските мерки што ги имаат на располагање, а кои се овозможени од 
страна на Европравда“.
62 За повеќе детали во однос на промените во СУП воведени од страна на 
ревидираната Одлука за Европравда, видете ја статијата на ALONSO BLAS, 
D. којашто беше спомената во белешка бр. 5.
63 Сепак, може да бидат вклучени ограничувања преку доделување на 
пристап кој дозволува само читање („read-only“), но за целиот збир пода-
тоците кои се достапни за националното биро.
64 Целиот текст на ова писмо може да се најде на: http://www.eurojust.
europa.eu/jsb/dp-under-lisbon-treaty/100423-Letter-AWilliams-to-
CommissionerReding.pdf
65 „Службен весник L 008, 12.01.2001“, стр. 0001 – 0022. 
66 Документ со ставот за улогата на службениците за заштита на податоци 
во обезбедувањето ефективна усогласеност со Регулативата (ЕЗ) 45/2001, 
објавен во Брисел, 25 ноември 2005 год., достапен на:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/EDPS/
Publications/Papers/PositionP/05-11-28_DPO_paper_EN.pdf 
67 Писмото може да се најде на:
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http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/
Documents/Supervision/DPO/10-11-23_Annex_letter_EN.pdf
68 Документот може да се најде на:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/
Documents/Supervision/DPO/10-10-14_DPO_Standards_EN.pdf 
69 Видете го член 12 од правилата за заштита на податоци на Европравда. 
70 Целиот текст на овие правила може да се најде на:

http://www.eurojust.europa.eu/official_documents7additional_dp_rules.pdf
71 Постапката за службеникот за заштита на податоци да го информира 
Колегиумот на Европравда и, доколку е потребно, ЗНТ во случај на не-
усогласеност е уредено со членот 17.4 од Одлуката за правда и истиот 
гласи: „Кога службеникот за заштита на податоци ќе утврди дека , според 
неговото видување, обработката не била во согласност со оваа Одлука, 
тој е должен: (а) да го информира Колегиумот, кој е должен да го потврди 
приемот на оваа информација; (б) да го проследи ова прашање до ЗНТ, 
доколку Колегиумот не ја разрешил неусогласеноста при обработката во 
разумен временски период“. 
72 Во практика, поголемиот број земји-членки имаат назначено комесари 
за заштита на податоци, бидејќи тие имаат независен статус. Комбина-
цијата од судии, кои поседуваат стручност во полето правосудството, и 
стручни лица за заштита на податоците се покажа како плодно и ефикасно 
за ова тело.
73 Видете член 23.1 од Одлуката за Европравда. 
74 Овие елементи беа подвлечени во писмото на претседателот на Коле-
гиумот на Европравда до комесарот Рединг од 23 април 2010 година, кое 
веќе беше наведено во белешка бр. 64. 
75 Писмото може да се најде на: http://www.eurojust.europa.eu/jsb/dp-
under-lisbon-treaty/101215-LetterJSB-to-CommissionerVivianeReding.pdf
76 Писмото може да се најде на: http://www.eurojust.europa.eu/jsb/dp-
under-lisbon-treaty/101217-Letter-AWilliams-to-CommissionerReding.pdf 
77 Овој елемент беше нагласен во писмото на претседателот на ЗНТ, г-ѓа 
Прусен до комесарот Рединг од 31 мај 2010 година и кое може да се нај-
де на: http://www.eurojust.europa.eu/jsb/dp-under-lisbon-treaty/100531-
LetterJSB-to-CommissionerVivian-eReding.pdf
78 Официјална интернет-страна на Конференцијата:

http://www.justice.gov.il/PrivacyGenerations
79 http://www.eurojust.europa.eu/jsb.htm
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80 http://www.eurojust.europa.eu/jsb/data-subject-rights/EU-Member-State-
Authorities-Contactpoints-Art19-EJDecision.pdf 
81 Европска служба за борба против измами, за повеќе информации, виде-
те: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html
82 Фронтекс е агенција на ЕУ со седиште во Варшава која беше создадена 
како специјализирано и независно тело со задача да врши координација 
на оперативната соработка помеѓу земјите-членки на полето на гранична 
безбедност. Активностите на Фронтекс се засновани на разузнавачки ин-
формации. Фронтекс ги надополнува и обезбедува дополнителна додаде-
на вредност на националните системи на земјите-членки за гранично уп-
равување. За повеќе информации, видете: http://www.frontex.europa.eu
83 Моделот за договор што го користи Европравда како појдовна точка за 
сите преговори веќе има вклучено две одредби кои се важни во овој кон-
текст:

„Член 17: Редовни консултации 

Договорните страни се должни меѓусебно редовно да се консултираат, а 
најмалку еднаш годишно, во врска со спроведувањето на одредбите од 
овој договор. Редовни размени на ставови особено треба да се прават во 
однос на спроведувањето и најновите збиднување на полето за заштитата 
и безбедноста на податоците. (2) За таа цел, службениот за заштита на 
податоци на Европравда и надлежниот орган за заштита на податоци на 
(...) се должни меѓусебно да се известуваат најмалку еднаш годишно за 
состојбата со спроведувањето на одредбите за заштита на податоците од 
Договорот.

Член 18: Надзор на спроведувањето 

Извршувањето и спроведувањето на овој договор од страна на договор-
ните страни подлежи на надзор согласно применливото законодавство и 
постапките. Договорните страни се должни да ги искористат нивните со-
одветни административни, правосудни или надзорни тела кои ќе обезбе-
дат соодветно ниво на независност во надзорниот процес“.
84 Мислење доставено на 2 септември 2008 год. (известувач, г-ѓа Вебер).
85 Видете го член 28.4 од правилата за заштита на податоци на Европравда. 
86 Членот 8.5 од моделот на договор со Европравда ја содржи следната 
клаузула: „Договорните страни се должни да чуваат евиденција за прено-
сот и приемот на податоците испратени согласно овој договор“.
87 Со тимот доста ефикасно претседава г-ѓа Малци Габријелчиќ, национа-
лен член на Република Словенија.
88 За целосен преглед на договорите што Европол досега ги има склучено, 
видете: http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements 
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89 Овој договор беше потпишан на 6 ноември 2006 год.
90 Членот 23.1 од Конвенција бр. 108 гласи: „Пo влегувањето во сила на 
оваа конвенција, Комитетот на министри на Советот на Европа може да ја 
покани која било земја што не е членка на Советот на Европа да пристапи 
кон оваа конвенција по пат на одлука донесена со мнозинство гласови 
согласно член 20(г) од Статутот на Советот на Европа или едногласно 
од страна на претставниците на земјите-потписнички кои имаат право да 
учествуваат на седниците на комитетот“.
91 За една интересно дополнување на можните импликации од оваа декла-
рација, видете ја статијата од GREENLEAF, Graham (Правен факултет при 
Универзитетот на Нов Јужен Велс University), Accession to Council of Europe 
Privacy Convention 108 by non-European states („Пристапување на земји 
кои не се членки на ЕУ кон Конвенцијата бр. 108 за приватност донесена 
од страна на Советот на Европа“), објавена во Privacy Laws & Business 
International, број 94, август 2008 год.
92 Анализата на концептот за соодветна заштита, која е вклучена во овој 
дел, се заснова делумно на претходната работа на авторот на оваа статија 
за време на нејзината работа во холандскиот надлежен орган за заштита 
на податоци.
Видете ALONSO BLAS, D., Policy paper on transfers of personal data to third 
countries in the framework of the Dutch Data Protection Act (WBP) („Доку-
мент за политиката на пренос на лични податоци до трети земји во рамките 
на Законот за заштита на податоци на Холандија (WBP)“), Хаг, февруари 
2003 год. http://www.dutchdpa.nl/downloads_int/nota_derde_landen_en.pdf 
93 Првите два става од член 25 од Директивата 95/46/ЕЗ гласат вака:
„1. Земјите-членки се должни да обезбедат дека преносот во трета земја на 
лични податоци кои се предмет на тековна обработка или на планирана 
обработка по претходен пренос ќе се изврши единствено доколку, без 
да се нарушува усогласеноста со националните одредби усвоени во со-
гласност со другите одредби од оваа Директива, конкретната трета земја 
обезбеди соодветно ниво на заштита.
2. Соодветноста на нивото на заштита обезбедено од страна на трета земја 
се проценува со земање предвид на сите околности поврзани со една опе-
рација за пренос на податоци или со збир на операции за пренос на пода-
тоци, при што особено внимание се посветува на природата на податоци-
те, намената и времетраењето на предложената операција или операции 
за обработка, земјата на потекло и крајната земја, законските одредби, 
генерални и секторски, кои важат во третата земја во прашање, како и 
професионалните правила и безбедносните мерки кои се применуваат во 
таа земја“.
За дополнителни коментари за режимот на Директивата во однос на тре-
ти земји, видете ALONSO BLAS, D,, Universal effects of the European Data 
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Protection Directive („Универзални ефекти на европската директива за 
заштита на податоци“), објавена во книгата на DUMORTIER, J,, ROBBEN, F, 
и TAEYMANS, M, (уредници), A decade of research @ the crossroads of law 
and ICT („Деценија на истражувања на крстопатот помеѓу правото и ин-
форматичката технологија), Larcier, Брисел, 2001 год. 
94 Член 2.1 од Дополнителниот протокол ја содржи следната формулација: 
„Секоја потписничка е должна да му обезбеди пренос на лични податоци 
на примател којшто не е предмет на правниот систем на земја или органи-
зација која не е потписника на конвенцијата единствено доколку таа земја 
или организација обезбедува соодветно ниво на заштита за планираниот 
пренос на податоци“.
95 Ставовите 26-30 од Појаснувачкиот меморандум може да се најдат на: 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/181.htm
96 Види член 25, став 2 од Директивата. 
97 Пренос на лични податоци за трети земји: Информации за примената на 
член 25 и 26 од европската директива за заштита на податоци од страна 
на РГ 12 може да се најдат на: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/
workinggroup/wpdocs/1998_en.htm
98 За дефиниција за чувствителни податоци, видете член 6 од Конвенција-
та бр. 108 и член 8 од Директивата. 
99 Сите договори и меморандуми за разбирање потпишани од страна 
на Европравда се достапни на: http://www.eurojust.europa.eu/official_
documents/eju_agreements.htm
100 Сите досега објавени мислења на ЗНТ може да се најдат на: http://www.
eurojust.eu-ropa.eu/jsb-publications.htm#opinions
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заштитата на личните податоци во Европската унија“, Брисел, 21 јануари 
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Анекс 1

Членови од значење за заштитата на податоците во пречистениот 
текст на Одлуката на Советот за зајакнување на Европравда

Брисел, 15 јули 2009 г.

Член 14

Обработка на лични податоци

1.	 Доколку	тоа	е	потребно	за	постигнување	на	неговите	цели,	Европравда	може,	во	рамки-
те	на	своите	надлежности	и	со	цел	да	ги	извршува	своите	задачи,	да	обработува	лични	
податоци	со	автоматизирани	средства	или	во	рачни	структурирани	збирки	податоци.	

2.	 Европравда	ги	презема	сите	потребни	мерки	за	гарантирање	на	ниво	на	заштита	на	
личните	податоци	што	е	најмалку	еднакво	на	нивото	што	произлегува	од	примената	на	
начелата	на	Конвенцијата	на	Советот	на	Европа	од	28	јануари	1981	година	и	нејзините	
дополнителни	измени	и	дополнувања	што	се	во	сила	во	земјите-членки.

3.	 Личните	податоци	што	се	обработуваат	од	страна	на	Европравда	мора	да	бидат	адек-
ватни,	релевантни	и	не	треба	да	бидат	преобемни	во	однос	на	целта	на	обработката	и,	
земајќи	ги	предвид	информациите	што	се	доставени	од	надлежните	власти	на	земји-
те-членки	или	останатите	партнери	во	согласност	со	членовите	13,	26	и	26а,	мора	да	
бидат	точни	и	ажурирани.	Личните	податоци	што	се	обработуваат	од	страна	на	Евро-
правда	се	обработуваат	на	објективен	и	законит	начин.

Член 15

Ограничувања на обработката на личните податоци

1. При	обработка	на	податоците	 во	 согласност	 со	 член	1(14),	Европравда	може	да	 ги	
обработува	 единствено	 следниве	 лични	 податоци	 за	 лица	 кои,	 во	 согласност	 со	
националното	 законодавство	 на	 земјите-членки,	 се	 осомничени	 дека	 сториле	 или	
земале	учество	во	некое	кривично	дело	за	кое	Европравда	има	надлежност,	или	лица	
што	биле	осудени	за	такво	кривично	дело:

(а)	 презиме,	моминско	презиме,	име	и	секој	псевдоним	или	користено	лажно	име;

(б)	 датум	и	место	на	раѓање;

(в)	 државјанство;

(г)	 пол;
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(д)	 живеалиште,	професија	и	адреса	на	соодветното	лице;

(ѓ)	 број	на	социјално	осигурување,	возачка	дозвола,	документи	за	идентификација	и	пода-
тоци	од	пасош;

(е)	 нформации	за	правни	лица	доколку	вклучуваат	информации	што	се	однесуваат	на	иден-
тификувани	 лица	 или	 лица	што	може	 да	 се	 идентификуваат	 и	 се	 предмет	 на	 судска	
истрага	или	кривично	гонење;

(ж)	 сметки	во	банка	и	сметки	во	други	финансиски	институции;

(з)	 опис	и	природа	на	наводните	кривични	дела,	датумот	на	кој	што	тие	дела	биле	сторени,	
кривичната	категорија	на	кривичните	дела	и	напредокот	на	истражната	постапка;

(ѕ)	 фактите	што	упатуваат	на	меѓународната	димензија	на	предметот;

(и)	 поединости	што	се	однесуваат	на	наводното	членство	во	криминална	организација;

(ј)	 телефонски	броеви,	електронски	адреси	(е-mail)	и	податоци	што	се	наведени	во	член	
2(2)(a)	на	Директивата	2006/24/EЗ	на	Европскиот	парламент	и	на	Советот	од	15	март	
2006	година	за	чувањето	на	податоците	што	се	добиваат	или	обработуваат	во	врска	со	
обезбедувањето	јавно	достапни	електронски	комуникациски	услуги	или	јавни	комуни-
кациски	мрежи1;

(к)	 податоци	за	регистрација	на	возило;

(л)	 ДНК	профили	утврдени	од	некодирачкиот	дел	на	ДНК,	фотографии	и	отпечатоци	од	
прстите.

2.	 При	 обработката	 на	 податоци	 во	 согласност	 со	 член	 14(1),	 Европравда	може	 да	 ги	
обработува	само	следниве	лични	податоци	на	лицата	што,	во	согласност	со	национал-
ното	законодавство	на	соодветната	земја-членка,	се	сметаат	за	сведоци	или	жртви	во	
кривична	истрага	или	кривично	гонење	во	врска	со	еден	или	повеќе	видови	кривични	
дела	и	дела	што	се	утврдени	во	член	4:

1 Сл.	В.	L	105,	13.4.2006,	стр.	54
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Член 16

Систем за управување со предметите, индекс и привремени работни досиеја

1. Врз	 основа	 на	 оваа	 Одлука,	 Европравда	 основа	 Систем	 за	 управување	 со	 предмед-
тите	што	се	состои	од	привремени	работни	досиеја	и	од	индекс	што	содржи	лични	
податоци	и	податоци	што	не	се	од	лична	природа.	

2. Системот	за	управување	со	предмети	е	наменет	за:

(а)	 поддршка	на	управувањето	и	координацијата	на	истрагите	и	кривичното	гонење	во	кои	
што	Европравда	дава	помош,	особено	врз	основа	на	споредбени	податоци;

(б)	 олеснување	на	пристапот	до	информации	за	тековни	истраги	и	кривични	гонења;

(в)	 олеснување	на	следењето	на	законитоста	и	почитувањето	на	одредбите	на	оваа	Одлука	
во	врска	со	обработката	на	личните	податоци.

3.	 Системот	 за	управување	со	предмети,	доколку	 тоа	 е	 во	 согласност	 со	правилата	 за	
заштита	на	податоците	што	се	содржани	во	оваа	Одлука,	може	да	се	поврзе	со	без-
бедната	телекомуникациска	врска	што	се	спомнува	во	член	9	на	Одлуката	на	Советот	
2008/976/JHA	од	16	декември	2008	година	за	Европската	правосудна	мрежа1.

4.	 Индексот	содржи	упатувања	до	привремените	работни	досиеја	што	се	обработени	во	
рамките	на	Европравда	и	не	смее	да	содржи	никакви	лични	податоци	освен	оние	што	
се	спомнуваат	во	член	15(1)(а)	до	(з),	(и)	и	(к)	и	во	член	15(2).	

5.	 При	извршувањето	на	своите	обврски	во	согласност	со	оваа	Одлука,	националните	
членови	на	Европравда	може	да	обработуваат	податоци	за	поединечните	предмети	на	
кои	што	работат	во	привременото	работно	досие.	Тие	му	овозможуваат	на	службени-
кот	што	е	надлежен	за	заштита	на	податоците	пристап	до	работното	досие.	Службени-
кот	што	е	надлежен	за	заштита	на	податоците	се	информира	од	страна	на	соодветниот	
национален	член	за	отворањето	на	секое	ново	привремено	работно	досие	што	содржи	
лични	податоци.	

1 Сл.	В.	L	348	од	24.12.2008,	стр.	130
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6.	 За	обработката	на	личните	податоци	во	врска	со	конкретниот	предмет,	Европравда	не	
смее	да	креира	никакво	автоматско	досие	со	податоци	освен	Системот	за	управување	
со	предмети.

Член 16a

Функционирање на привремените работни досиеја и на индексот

1.	 Заинтересираниот	национален	член	отвора	привремено	работно	досие	за	секој	пред-
мет	за	кој	што	му	се	пренесени	информации,	под	услов	ако	таквиот	пренос	е	во	со-
гласност	со	оваа	Одлука	или	со	инструментите	што	се	спомнуваат	во	член	13(4).	На-
ционалниот	член	е	одговорен	за	управувањето	со	привремените	работни	досиеја	што	
ги	отворил.

2.	 Националниот	член	кој	отворил	привремено	работно	досие	одлучува,	за	секој	случај	
посебно,	дали	тоа	досие	ќе	биде	со	ограничен	пристап	или	ќе	овозможи	пристап	до	
тоа	досие	или	до	делови	од	него	на	останатите	национални	членови	или	на	овласте-
ните	вработени	во	Европравда,	во	случајот	кога	тоа	е	потребно	за	да	и	се	овозможи	на	
Европравда	да	ги	извршува	своите	задачи.

3.	 Националниот	член	што	го	отворил	привременото	работно	досие	одлучува	кои	инфор-
мации	во	врска	со	тоа	привремено	работно	досие	ќе	бидат	внесени	во	индексот.

Член 16б

Пристап до Системот за управување со предмети на национално ниво

1.	 Лицата	што	се	спомнуваат	во	член	12(2),	под	услов	ако	се	поврзани	со	системот	за	
управување	со	предмети	во	согласност	со	член	12(6)	може	да	добијат	пристап	един-
ствено	до:

(а)	 индексот,	освен	ако	националниот	член	што	одлучил	да	ви	внесе	податоците	во	индек-
сот	изречно	не	го	забрани	таквиот	пристап;

(б)	 привремените	работни	досиеја	што	 се	отворени	или	 се	управуваат	од	националниот	
член	од	нивната	земја-членка;
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(в)	 привремените	работни	досиеја	што	се	отворени	или	управувани	од	национални	члено-
ви	на	другите	земји-членки	и	до	кои	националните	членови	од	нивните	земји-членки	
добиле	пристап,	освен	ако	националниот	член	што	го	отворил	или	управува	со	привре-
меното	работно	досие	изречно	не	го	забранил	таквиот	пристап.

2.	 Националниот	 член,	 во	 рамките	 на	 ограничувањата	 што	 се	 предвидени	 во	 став	 1,	
одлучува	за	обемот	на	пристапот	до	привремените	работни	досиеја	што	во	неговата	
земја-членка	им	се	одобрува	на	лицата	што	се	спомнуваат	во	член	12(2),	под	услов	ако	
тие	се	поврзани	со	Системот	за	управување	со	предмети	во	согласност	со	член	12(6).	

3.	 Секоја	земја-членка	одлучува,	по	консултации	со	својот	национален	член,	за	обемот	
на	пристапот	до	индексот	што	во	таа	земја-членка	им	се	одобрува	на	лицата	што	се	
спомнуваат	во	член	12(2),	под	услов	ако	тие	се	поврзани	со	Системот	за	управување	
со	предмети	во	согласност	со	член	12(6).		Земјите-членки	ги	известуваат	Европравда	и	
Генералниот	секретаријат	на	Советот	за	својата	одлука	во	врска	со	примената	на	овој	
став	за	тие	да	може	да	ги	информираат	останатите	земји-членки.

	 Меѓутоа,	лицата	што	се	спомнуваат	во	член	12(2),	под	услов	ако	се	поврзани	со	Сис-
темот	за	управување	со	предмети	во	согласност	со	член	12(6),	имаат	најмалку	пристап	
до	индексот	во	обемот	што	е	неопходен	за	пристап	до	привремените	работни	досиеја	
за	кои	што	им	бил	одобрен	пристап	во	согласност	со	став	2	на	овој	член.

4.	 До	4	јуни	2013	година,	Европравда	треба	да	им	поднесе	извештај	на	Советот	и	на	Ко-
мисијата	за	спроведувањето	на	став	3.	Секоја	земја-членка	ја	разгледува	можноста,	врз	
основа	на	извештајот,	за	ревизија	на	обемот	на	пристапот	што	е	одобрен	во	согласност	
со	став	
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Член 17

Службеник за заштита на податоци

1.	 Европравда	има	специјално	назначен	Службеник	за	заштита	на	податоци	кој	е	во	со-
став	на	вработените.	Во	таа	рамка,	тој	или	таа	е	непосредно	подреден	на	Колегиумот.	
Тој	постапува	независно	при	вршењето	на	должностите	што	се	спомнуваат	во	овој	
член.

2.	 Службеникот	за	заштита	на	податоци	ги	има,	особено,	следниве	задачи:

(а)	 осигурување,	на	независен	начин,	на	законитоста	и	почитувањето	на	одредбите	на	оваа	
Одлука	во	врска	со	обработката	на	личните	податоци;

(б)	 осигурување	 дека	 се	 чува	 писмена	 евиденција	 од	 преносот	 и	 приемот,	 особено	 во	
смисла	на	член	19(3),	на	личните	податоци	во	согласност	со	одредбите	што	треба	да	се	
утврдат	во	деловникот,	под	безбедносните	услови	што	се	утврдени	во	член	22;

(в)	 осигурување	дека	субјектите	на	податоците	се	информирани	за	своите	права	во	соглас-
ност	со	оваа	Одлука	на	нивно	барање.

3.	 При	вршењето	на	своите	задачи,	Службеникот	за	заштита	на	податоци	има	пристап	до	
сите	податоци	што	се	обработуваат	од	страна	на	Европравда	и	до	сите	простории	на	
Европравда.	

4.	 Кога	ќе	утврди	дека,	според	неговото	мислење,	обработката	не	е	во	согласност	со	оваа	
Одлука,	Службеникот	за	заштита	на	податоците:

(а)	 го	информира	Колегиумот,	кој	го	потврдува	приемот	на	информацијата;

(б)	 го	упатува	прашањето	до	Заедничкото	надзорно	тело	ако	Колегиумот	не	го	реши	пра-
шањето	за	неусогласеноста	на	обработката	во	разумен	рок.
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Член 18

Овластен пристап до лични податоци

Само	националните	членови,	нивните	заменици	и	нивните	помошници	што	се	спомнуваат	
во	член	2(2),	лицата	што	се	спомнуваат	во	член	12(2)	под	услов	ако	се	поврзани	со	Сис-
темот	за	управување	со	предмети	во	согласност	со	член	12(6)	и	овластените	вработени	на	
Европравда	може,	за	постигнување	на	целите	на	Европравда	и	во	рамките	на	ограничу-
вањата	што	се	утврдени	во	членовите	16,	16a	и	16б,	да	добијат	пристап	до	личните	пода-
тоци	што	се	обработуваат	од	Европравда.

Член 19

Право на пристап до лични податоци

1.	 Секое	лице	има	право	на	пристап	до	личните	податоци	што	се	однесуваат	на	него	и	се	
обработуваат	од	страна	на	Европравда	под	условите	што	се	утврдени	во	овој	член.

2.	 Секое	лице	што	сака	да	го	искористи	своето	право	да	добие	пристап	до	податоците	
што	се	однесуваат	на	него	и	што	се	чуваат	во	Европравда,	или	што	сака	да	изврши	
нивна	проверка	во	согласност	со	член	20,	може	да	поднесе	барање	за	таа	цел	без	на-
доместок	во	земја-членка	по	негов	избор,	до	органот	што	е	назначен	за	таа	цел	во	таа	
земја-членка,	а	тој	орган	без	одлагање	го	упатува	барањето	до	Европравда.

3.	 Правото	на	кое	било	лице	да	добие	пристап	до	личните	податоци	што	се	однесуваат	
на	него	или	да	изврши	проверка	на	таквите	податоци	се	користи	во	согласност	со	за-
коните	и	постапките	на	земјата-членка	во	која	лицето	до	поднело	барањето.	Меѓутоа,	
ако	Европравда	може	да	утврди	кој	орган	во	определена	земја	ги	пренел	предметните	
податоци,	тој	орган	може	да	побара	правото	на	пристап	да	се	користи	во	согласност	со	
законските	прописи	на	таа	земја-членка.
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4.	 Пристапот	до	личните	податоци	не	се	дозволува	ако:

(а)	 таквиот	пристап	може	да	загрози	некоја	од	активностите	на	Европравда;

(б)	 таквиот	пристап	може	да	загрози	некоја	национална	истрага;

(в)	 таквиот	пристап	може	да	ги	загрози	правата	и	слободите	на	трети	страни.

5.	 Во	одлуката	за	доделување	на	ова	право	на	пристап	соодветно	се	зема	предвид	стату-
сот,	во	однос	на	податоците	што	се	чуваат	од	Европравда,	на	лицата	што	го	поднесу-
ваат	барањето.

6.	 Националните	членови	што	се	засегнати	од	барањето	го	решаваат	барањето	и	носат	
одлука	во	име	на	Европравда.	Барањето	се	решава	во	целост	во	рок	од	три	месеци	по	
неговиот	прием.	Ако	членовите	не	можат	да	се	согласат,	тие	го	упатуваат	предметот	на	
Колегиумот,	кој	носи	одлука	за	барањето	со	двотретинско	мнозинство.

7.	 Ако	се	одбие	пристапот	или	ако	Европравда	не	обработува	никакви	лични	податоци	
во	врска	со	подносителот	на	барањето,	Европравда	го	известува	подносителот	на	ба-
рањето	дека		извршил	проверка,	без	да	даде	информации	што	би	можеле	да	откријат	
дали	подносителот	на	барањето	е	познат	или	не.

8.	 Ако	подносителот	на	барањето	не	е	задоволен	од	одговорот	на	неговото	барање,	тој	
може	да	поднесе	жалба	против	оваа	одлука	пред	Заедничкото	надзорно	тело.	Заеднич-
кото	надзорно	тело	испитува	дали	одлуката	што	ја	донела	Европравда	е	во	согласност	
со	оваа	Одлука.

9.	 Европравда	се	консултира	со	надлежните	полициски	органи	на	земјите-членки	пред	
да	ја	донесе	одлуката.	Тие	последователно	се	известуваат	за	содржината	на	одлуката	
преку	засегнатите	национални	членови.
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Член 20

Исправка и бришење на лични податоци

1.	 Во	согласност	со	член	19(3),	секое	лице	има	право	да	побара	од	Европравда	да	из-
врши	исправка,	да	блокира	или	да	избрише	податоци	за	него	ако	тие	се	неточни	или	
нецелосни,	или	ако	нивното	внесување	или	чување	е	во	спротивност	со	оваа	одлука.

2.	 Европравда	го	известува	подносителот	на	барањето	ако	изврши	исправка,	блокирање	
или	бришење	на	податоци	за	него.	Ако	подносителот	на	барањето	не	е	задоволен	од	
одговорот	на	Европравда,	тој	може	да	го	упати	предметот	на	Заедничкото	надзорно	
тело	во	рок	од	триесет	дена	од	приемот	на	одлуката	на	Европравда.

3.	 На	барање	од	надлежните	органи	од	некоја	земја-членка,	национален	член	или	нацио-
нален	кореспондент,	доколку	постојат,	и	во	согласност	со	нивната	надлежност,	Евро-
правда,	во	согласност	со	својот	деловник,	врши	исправка	или	ги	брише	личните	по-
датоци	што	се	обработуваат	од	Европравда	и	што	биле	пренесени	или	внесени	од	таа	
земја-членка,	 нејзиниот	 национален	 член	 или	 нејзиниот	 национален	 кореспондент.	
Надлежните	органи	на	 земјите-членки	и	Европравда,	 вклучувајќи	 ги	националните	
членови	или	националните	кореспонденти,	доколку	постојат,	во	оваа	смисла	осигу-
руваат	дека	се	почитуваат	принципите	што	се	утврдени	во	член	14(2)	и	(3)	и	во	член	
15(4(.

4.	 Ако	се	утврди	дека	личните	податоци	што	се	обработуваат	од	Европравда	се	неточни	
или	нецелосни,	или	дека	нивното	внесување	или	чување	е	во	спротивност	со	одредби-
те	на	оваа	одлука,	Европравда	ги	блокира,	коригира	или	брише	таквите	податоци.

5.	 Во	случаите	што	се	спомнуваат	во	став	3	и	во	став	4,	сите	испраќачи	и	примачи	на	
таквите	податоци	се	известуваат	веднаш.	Во	согласност	со	правилата	што	се	примен-
ливи	за	нив,	примачите	потоа	ги	коригираат,	блокираат	или	бришат	тие	податоци	од	
сопствените	системи.
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Член 21

Рокови за чување на личните податоци

1.	 Личните	податоци	што	ги	обработува	Европравда	се	чуваат	од	страна	на	Европравда	
само	толку	време	колку	што	и	е	потребно	на	Европравда	да	ги	оствари	своите	цели.

2.	 Личните	податоци	што	се	спомнуваат	во	член	14(1)	и	што	се	обработени	од	страна	
на	Европравда	не	може	да	се	чуваат	покасно	од	првиот	применлив	датум	од	следниве	
датуми:

(а)	датумот	на	застарување	на	кривичното	гонење	во	согласност	со	законските	одредби	за	
застарување	на	сите	земји-членки	што	се	засегнати	од	истражната	постапка	и	кривич-
ното	гонење;

(а)	 датумот	кога	лицето	било	ослободено	од	обвинението	и	кога	таквата	одлука	станала	
правосилна;

(б)	 три	 години	 по	 датумот	 кога	 станала	 правосилна	 судската	 одлука	 на	 последната	 од	
земјите-членки	што	се	засегнати	од	истражната	постапка	или	кривичното	гонење;

(в)	 датумот	кога	Европравда	и	засегнатите	земји-членки	заемно	утврдиле	или	се	согласиле	
дека	повеќе	не	е	потребно	Европравда	да	врши	координација	на	истражната	постапка	и	
кривичното	гонење,	освен	ако	не	постои	обврска	да	му	се	обезбедат	таквите	информа-
ции	на	Европравда	во	согласност	со	член	13(6)	и	(7)	или	во	согласност	со	инструменти-
те	што	се	наведени	во	член	13(4);

(г)	 три	години	по	датумот	на	кој	што	податоците	биле	пренесени	во	согласност	со	член	
13(6)	и	(7),	или	во	согласност	со	инструментите	што	се	наведени	во	член	13(4).

3.	 (а)	Почитувањето	на	роковите	за	чување	што	се	спомнуваат	во	ставот	2(a),	(б),	(в)	и	(г)	
се	проверува	постојано	преку	соодветна	автоматска	обработка.	Меѓутоа,	на	секои	три	
години	по	внесувањето	на	податоците	се	врши	преиспитување	на	потребата	за	чување	
на	таквите	податоци.
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(б)	 Кога	ќе	истече	некој	од	роковите	за	чување	што	се	спомнуваат	во	ставот	2(а),	(б),	(в)	и	
(г),	Европравда	ја	преиспитува	потребата	за	чување	на	тие	податоци	во	подолг	времен-
ски	период	за	да	го	овозможи	остварувањето	на	своите	цели	и	може	да	одлучи,	по	пат	
на	отстапување,	да	ги	чува	тие	податоци	до	следното	преиспитување.	Меѓутоа,	откако	
кривичното	гонење	ќе	застари	во	сите	засегнати	земји-членки,	како	што	е	наведено	во	
став	2(а),	податоците	може	да	се	чуваат	единствено	ако	и	се	неопходни	на	Европравда	
за	обезбедување	помош	во	согласност	со	оваа	одлука.

(в)	 Кога	податоците	се	чуваат	по	пат	на	отстапување	во	согласност	со	точка	(б),	преиспи-
тувањето	на	потребата	за	чување	на	тие	податоци	се	врши	на	секои	три	години.

4.	 Ако	некое	досие	содржи	неавтоматски	и	неструктуирани	податоци,	по	истекување-
то	на	рокот	за	чување	на	последната	ставка	на	автоматските	податоци	од	тоа	досие,	
сите	документи	во	досието	му	се	враќаат	на	органот	што	ги	доставил	и	сите	копии	се	
уништуваат.

5.	 Ако	Европравда	координирала	истражна	постапка	или	кривични	гонења,	засегнатите	
национални	членови	ги	информираат	Европравда	и	останатите	засегнати	земји-член-
ки	за	сите	судски	одлуки	во	врска	со	предметот	што	станале	правосилни	за,	inter	alia,	
да	може	да	се	примени	ставот	2(б).
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Член 22

Безбедност на податоците

1.	 Европравда	и,	под	услов	ако	е	 засегната	од	податоците	што	се	пренесени	од	Евро-
правда,	секоја	земја-членка,	во	однос	на	обработката	на	личните	податоци	во	рамките	
на	оваа	одлука,	ги	заштитува	личните	податоци	од	случајно	или	незаконито	уништу-
вање,	 случајно	 губење	 или	 неовластено	 обелоденување,	 измени	 и	 пристап	 или	 кој	
било	друг	облик	на	неовластена	обработка.

2.	 Деловникот	 содржи	 технички	мерки	 и	 организациски	 аранжмани	што	 се	 потребни	
за	спроведување	на	оваа	одлука	во	однос	на	безбедноста	на	податоците	и,	особено,	
мерки	наменети	за:

(а)	 одбивање	на	пристапот	на	неовластените	лица	до	опремата	за	обработка	на	податоците	
што	се	користи	за	обработка	на	лични	податоци;

(б)	 спречување	на	неовластеното	читање,	копирање,	модифицирање	или	отстранување	на	
податочните	медиуми;

(в)	 спречување	на	неовластеното	внесување	на	податоци	и	на	неовластениот	увид,	моди-
фикација	или	бришење	на	складираните	лични	податоци;

(г)	 спречување	 на	 употребата	 на	 автоматските	 системи	 за	 обработка	 на	 податоците	 од	
страна	на	неовластени	лица	што	користат	опрема	за	комуникација	на	податоците;

(д)	 осигурување	дека	лицата	што	се	овластени	да	го	користат	автоматскиот	систем	за	об-
работка	на	податоците	имаат	пристап	единствено	до	податоците	што	се	опфатени	со	
нивното	овластување	за	пристап;

(ѓ)	 осигурување	дека	е	можно	да	се	провери	и	утврди	на	кои	органи	им	се	доставени	лич-
ните	податоци	кога	се	врши	соопштување	на	податоците;

(е)	 осигурување	дека	можно	дополнително	да	се	провери	и	утврди	кои	лични	податоци	
биле	внесени	во	автоматските	системи	за	обработка	на	податоците	и	кога,	т.е./односно,	
кој	го	извршил	нивното	внесување;

(ж)	 спречување	на	неовластеното	читање,	копирање,	изменување	или	бришење	на	личните	
податоци	во	текот	на	преносот	на	личните	податоци	или	при	транспортот	на	податоч-
ните	медиуми.
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Член 23

Заеднички надзорен орган (ЗНТ)

1.	 Се	воспоставува	независен	Заеднички	надзорен	орган	за	колективно	следење	на	ак-
тивностите	на	Европравда	што	се	наведени	во	членовите	14-22,	26,	26a	и	27	за	да	се	
осигури	дека	обработката	на	личните	податоци	се	врши	во	согласност	со	оваа	одлу-
ка.	За	исполнување	на	овие	задачи,	Заедничкото	надзорно	тело	има	право	на	целосен	
пристап	до	сите	досиеја	во	кои	се	обработуваат	таквите	лични	податоци.	Европравда	
му	ги	обезбедува	на	Заедничкото	надзорно	тело	сите	информации	од	тие	досиеја	што	
тој	ќе	ги	побара	и	му	помага	на	овој	орган	во	извршувањето	на	неговите	задачи	со	
сите	останати	 средства.	 Заедничкото	надзорно	 тело	 заседава	најмалку	 еднаш	секои	
шест	месеци.	Заедничкото	надзорно	тело,	исто	така,	заседава	во	рок	од	три	месеци	по	
поднесувањето	на	жалбата	што	се	спомнува	во	член	19(8)	или	во	рок	од	три	месеци	по	
датумот	кога	му	бил	упатен	некој	предмет	во	согласност	со	член	20(2).	Претседателот	
на	Заедничкото	надзорно	тело,	исто	така,	може	да	свика	седница	на	овој	орган	кога	
тоа	ќе	го	побараат	најмалку	две	земји-членки.	За	целите	на	формирањето	на	Заеднич-
кото	надзорно	тело,	секоја	земја-членка,	постапувајќи	во	согласност	со	својот	правен	
систем,	именува	судија	што	не	е	член	на	Европравда,	или,	ако	тоа	се	бара	од	нејзини-
от	уставен	или	национален	поредок,	некое	лице	чија	што	функција	му	дава	доволна	
независност,	што	треба	да	се	вклучи	во	списокот	на	судиите	што	може	да	бидат	во	
составот	на	Заедничкото	надзорно	тело	како	членови	или	ад	хок	судии.	Ниедно	такво	
именување	не	може	да	биде	за	мандат	што	е	пократок	од	три	години.	Отповикувањето	
на	именувањето	се	уредува	од	принципите	за	менување	на	именуваните	лица	што	се	
применливи	во	согласност	со	националното	право	на	земјата-членка	на	потекло.	За	
именувањето	и	менувањето	се	информираат	Генералниот	секретаријат	на	Советот	и	
Европравда.

2.	 Заедничкото	надзорно	тело	е	составено	од	3	постојани	членови	и,	како	што	е	предви-
дено	во	став	4,	од	ад	хок	судии.

3.	 Некој	судија	што	е	именуван	од	земја-членка	станува	постојан	член	откако	ќе	биде	
избран	на	пленарна	седница	на	лицата	што	се	именувани	од	земјите-членки	во	соглас-
ност	со	став	1	и	останува	постојан	член	во	рок	од	три	години.	Изборите	се	одржуваат	
еднаш	годишно	за	еден	постојан	член	на	Заедничкото	надзорно	тело	со	тајно	гласање.	
Со	Заедничкото	надзорно	тело	претседава	членот	што	е	во	третата	година	од	својот	
мандат	по	изборите.	Постојаните	членови	може	да	бидат	повторно	избрани.	Канди-
датите	што	сакаат	да	бидат	избрани	ја	поднесуваат	својата	кандидатура	во	писмена	
форма	на	Секретаријатот	на	Заедничкото	надзорно	тело	десет	дена	пред	седницата	на	
која	што	ќе	се	одржат	изборите.
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4.	 Еден	или	повеќе	ад	хок	судии	се	во	составот,	исто	така,	но	единствено	во	текот	на	
испитувањето	на	некоја	жалба	во	однос	на	лични	податоци	од	земјата-членка	што	ги	
именувала.

4a.	 Заедничкото	надзорно	тело	во	својот	деловник	донесува	мерки	што	се	неопходни	за	
спроведување	на	ставовите	3	и	4.

5.	 Составот	на	Заедничкото	надзорно	тело	останува	ист	во	текот	на	жалбената	постапка,	
дури	и	во	случајот	кога	на	постојаните	членови	им	истекол	мандатот	во	согласност	со	
став	3.

6.	 Секој	член	и	ад	хок	судија	имаат	право	на	еден	глас.	Во	случај	на	еднаков	број	гласови,	
претседателот	го	има	решавачкиот	глас.

7.	 Заедничкото	надзорно	тело	ги	разгледува	жалбите	што	му	се	поднесени	во	согласност	
со	член	19(8)	и	член	20(2)	и	врши	контроли	во	согласност	со	став	1,	алинеја	1	на	овој	
член.	Ако	Заедничкото	надзорно	тело	смета	дека	некоја	одлука	што	е	донесена	од	Ев-
роправда	или	обработката	на	податоците	не	е	во	согласност	со	оваа	одлука,	предметот	
се	упатува	на	Европравда,	а	Европравда	ја	прифаќа	одлуката	на	Заедничкото	надзорно	
тело.

8.	 Одуките	на	Заедничкото	надзорно	тело	се	правосилни	и	обврзувачки	за	Европравда.

9.	 Лицата	што	се	именувани	од	страна	на	земјите-членки	во	согласност	со	став	1,	али-
неја	3,	со	кои	претседава	претседателот	на	Заедничкото	надзорно	тело,	го	донесуваат	
интерниот	деловник	во	кој,	за	целите	на	испитување	на	жалбите,	се	утврдуваат	објек-
тивни	критериуми	за	именување	на	членовите	на	органот.

10.	 Трошоците	на	секретаријатот	се	поднесуваат	од	буџетот	на	Европравда.		Секретари-
јатот	на	Заедничкото	надзорно	тело	е	независен	во	вршењето	на	својата	функција	во	
рамките	на	секретаријатот	на	Европравда.	Секретаријатот	на	Заедничкото	надзорно	
тело	може	да	се	потпре	на	експертизата	на	секретаријатот	што	е	основан	со	Одлуката	
2000/641/JHA1.

11.	 Членовите	на	Заедничкото	надзорно	тело	се	предмет	на	обврската	за	чување	на	довер-
ливоста	на	податоците	што	е	утврдена	во	член	25.

1 Одлука	на	Советот	2000/641/JHA	од	17	октомври	2000	година	за	основање	на	секретаријат	
за	 заедничките	 надзорни	 органи	 за	 заштита	 на	 податоците	 што	 се	 воспоставени	 со	
Конвенцијата	за	основање	на	Европската	полициска	агенција	 	(Конвенција	за	Европол),	
Конвенцијата	 за	 употребата	 на	 информатичката	 технологија	 за	 царински	 цели	 и	
Конвенцијата	 за	 спроведување	 на	 Шенгенската	 спогодба	 за	 постепено	 укинување	 на	
проверките	на	 заедничките	 граници	 (Шенгенска	Конвенција)	 (Сл.	В.	L	271,	24.10.2000,	
стр.	1).
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12.	 Заедничкото	надзорно	тело	му	поднесува	годишен	извештај	на	Советот.

Член 24

Одговорност за неовластена или неточна обработка на податоци

1.	 Европравда	поднесува	одговорност,	во	согласност	со	националното	право	на	земјата-
членка	во	која	што	се	наоѓа	неговото	седиште,	за	сите	штети	што	ги	претрпело	некое	
лице	што	произлегуваат	од	неовластена	или	неточна	обработка	на	податоци	извршена	
од	Европравда.	

2.	 Приговорите	против	Европравда	во	согласност	со	одговорноста	што	се	спомнува	во	
ставот	1	се	решаваат	од	страна	на	судовите	на	 земјата-членка	во	која	што	се	наоѓа	
неговото	седиште.

3.	 Секоја	земја-членка	поднесува	одговорност,	во	согласност	со	своето	национално	пра-
во,	 за	 сите	штети	што	 ги	претрпело	некое	 лице	што	произлегуваат	 од	неовластена	
или	неточна	обработка,	извршена	од	таа	земја,	на	податоци	што	биле	доставени	на	
Европравда.	

Член 25

Доверливост

1.	 Националните	членови,	нивните	заменици	и	нивните	помошници	што	се	спомнуваат	
во	член	2(2),	персоналот	на	Европравда,	националните	кореспонденти	и	Службеникот	
за	заштита	на	податоци	се	предмет	на	обврската	за	чување	на	доверливоста	на	подато-
ците,	без	тоа	да	биде	во	спротивност	со	член	2(4).	

2.	 Обврската	за	чување	на	доверливоста	на	податоците	е	применлива	за	сите	лица	и	за	
сите	органи	што	се	повикани	да	работат	со	Европравда.

3.	 Обврската	за	чување	на	доверливоста	на	податоците	е	применлива,	исто	така,	по	на-
пуштањето	на	службата	или	вработувањето	или	по	завршувањето	на	активностите	на	
лицата	што	се	спомнуваат	во	ставовите	1	и	2.

4.	 Без	тоа	да	биде	во	спротивност	со	член	2(4),	обврската	за	чување	на	доверливоста	на	
податоците	се	однесува	на	сите	информации	што	се	примени	од	страна	на	Европравда.
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Член 25а

Соработка со Европската правосудна мрежа и останатите мрежи на Европската 
унија што се вклучени во соработката во областа на кривичното право

1.	 Европравда	и	Европската	правосудна	мрежа	одржуваат	меѓусебни	привилегирани	од-
носи,	 врз	 основа	на	 консултации	и	 комплементарност,	 особено	меѓу	националниот	
член,	 лицата	 за	 контакт	 на	Европската	 правосудна	мрежа	 од	 истата	 земја-членка	 и	
националните	кореспонденти	за	Европравда	и	Европската	правосудна	мрежа.	За	оси-
гурување	ефикасна	соработка	се	преземаат	следниве	мерки:

(а)	 националните	членови,	 во	 зависност	од	 случајот,	 ги	информираат	лицата	 за	 контакт	
на	Европската	правосудна	мрежа	за	сите	предмети	за	кои	сметаат	дека	Мрежата	е	во	
подобра	положба	да	ги	решава;

(б)	 Секретаријатот	на	Европската	правосудна	мрежа	е	во	состав	на	персоналот	на	Евро-
правда.	Тој	функционира	како	посебна	 единица.	Секретаријатот	може	да	 ги	 користи	
административните	ресурси	на	Европравда	што	се	неопходни	за	извршувањето	на	за-
дачите	на	Европската	правосудна	мрежа,	вклучувајќи	го	покривањето	на	трошоците	за	
пленарните	седници	на	Мрежата.	Кога	пленарните	седници	се	одржуваат	во	простори-
ите	на	Советот	во	Брисел,	трошоците	може	да	ги	опфатат	само	патните	трошоци	и	тро-
шоците	за	толкување.	Кога	пленарните	седници	се	одржуваат	во	земјата-членка	што	го	
има	претседателството	врз	Советот,	трошоците	може	да	опфатат	само	дел	од	вкупните	
трошоци	на	седницата;

(в)	 Лицата	за	контакт	на	Европската	правосудна	мрежа	може	да	бидат	поканети,	во	завис-
ност	од	случајот,	да	присуствуваат	на	седниците	на	Европравда.	
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2.	 Без	 тоа	 да	 биде	 во	 спротивност	 со	 член	 4(1),	 Секретаријатот	 на	Мрежата	 на	 заед-
ничките	истражни	тимови	и	на	мрежата	што	е	основана	со	одлуката	2002/494/JHA	
претставуваат	составен	дел	од	персоналот	на	Европравда.	Овие	секретаријати	функ-
ционираат	како	посебни	единици.	Тие	може	да	ги	користат	административните	ресур-
си	на	Европравда	што	се	неопходни	за	вршењето	на	нивните	задачи.	Координацијата	
меѓу	секретаријатите	се	обезбедува	од	страна	на	Европравда.

	 Овој	 став	 е	применлив	 за	 секретаријатот	на	која	било	нова	мрежа	воспоставена	 со	
одлука	на	Советот,	ако	таквата	одлука	предвидува	дека	секретаријатот	треба	да	биде	
обезбеден	од	страна	на	Европравда.

3.	 Мрежата	што	е	воспоставена	со	Одлуката	2008/852/JHA	може	да	бара	од	Европравда	
да	го	обезбеди	секретаријатот	за	таа	мрежа.	Ако	се	поднесе	такво	барање,	се	примену-
ва	ставот	2.

Член 26

Односи со Заедницата или Унијата во однос на институции, органи и агенции

1.	 Доколку	тоа	е	релевантно	за	вршењето	на	 задачите,	Европравда	може	да	воспоста-
ви	и	да	одржува	односи	на	соработка	со	институциите,	органите	и	агенциите	што	се	
воспоставени	од,	или	врз	основа	на,	Договорите	за	основање	на	Европските	заедници	
или	Договорот	за	Европската	Унија.	Европравда	воспоставува	и	одржува	односи	на	
соработка	најмалку	со:

(а)	 Европол;

(б)	 OLAF	;

(в)	 Европската	агенција	за	управување	со	оперативната	соработка	на	надворешните	грани-
ци	на	земјите-членки	на	Европската	унија	(Frontex);

(г)	 Советот,	особено	со	неговиот	Заеднички	центар	за	ситуации.
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	 Европравда,	исто	така,	воспоставува	и	одржува	односи	на	соработка	со	Европската	
мрежа	за	правосудна	обука.	

2.	 Европравда	може	да	склучува	спогодби	или	работни	аранжмани	со	субјектите	што	се	
спомнуваат	во	став	1.	Таквите	спогодби	или	работни	аранжмани	може,	особено,	да	се	
однесуваат	на	размената	на	информации,	вклучувајќи	лични	податоци,	и	привремено	
распределување	на	офицерите	за	врска	во	Европравда.	Таквите	спогодби	или	работни	
аранжмани	може	да	се	склучуваат	единствено	по	консултациите	на	Европравда	со	За-
едничкото	надзорно	тело	во	врска	со	одредбите	за	заштита	на	податоците	и	по	одобру-
вање	од	страна	на	Советот,	што	одлучува	со	квалификувано	мнозинство.		Европравда	
го	информира	Советот	за	сите	планови	да	започне	такви	преговори	а	Советот	може	да	
изведе	какви	било	заклучоци	што	смета	дека	се	соодветни.

3.	 Пред	влегувањето	во	сила	на	спогодбата	или	аранжманот	што	се	спомнуваат	во	став	
2,	Европравда	може	директно	да	прима	и	да	користи	информации,	вклучувајќи	лични	
податоци,	од	субјектите	што	се	спомнуваат	во	став	1,	под	услов	ако	тоа	е	неопходно	за	
легитимното	извршување	на	нејзините	задачи,	и	Европравда	може	директно	да	прене-
сува	информации,	вклучувајќи	лични	податоци,	на	таквите	субјекти,	под	услов	ако	тоа	
е	неопходно	за	легитимно	извршување	на	задачите	на	примателот	и	е	во	согласност	со	
правилата	за	заштита	на	податоците	што	се	утврдени	во	оваа	одлука.		

4.	 OLAF	може	да	придонесе	кон	работата	на	Европравда	за	целите	на	координирањето	
на	истражните	постапки	и	постапките	за	кривично	гонење	во	врска	со	заштитата	на	
финансиските	интереси	на	Европските	заедници,	на	иницијатива	на	Европравда	или	
по	барање	од	OLAF,	во	случај	ако	надлежните	национални	власти	не	се	противат	на	
таквото	учество.

5.	 За	целите	на	приемот	и	преносот	на	информациите	меѓу	Европравда	и	OLAF,	без	тоа	
да	биде	во	спротивност	со	член	9,	земјите-членки	осигуруваат	дека	националните	чле-
нови	на	Европравда	се	сметаат	за	надлежни	органи	на	земјите-членки	исклучиво	за	
целите	на	Регулативата	(ЕЗ)	бр.	1073/1999	и	
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	 Регулативата	на	Советот	(Евроатом)	бр.	1074/1999	од	25	мај	1999	година	за	истрагите	
што	 ги	 спроведува	OLAF)1.	 Размената	на	информации	меѓу	OLAF	и	националните	
членови	не	смее	да	биде	во	спротивност	на	информациите	што	мора	да	им	се	дадат	на	
другите	надлежни	органи	во	согласност	со	тие	регулативи.

Член 26a

Односи со трети земји и организации

1.	 Доколку	е	тоа	потребно	за	извршувањето	на	нејзините	задачи,	Европравда	може	да	
воспостави	и	одржува	односи	на	соработка	со	следниве	субјекти:	

(а)	 трети	земји;

(б)	 организации	како	што	се:

(i)	 меѓународни	организации	и	нивните	подредени	органи	чиешто	работење	е	уредено	
со	јавното	право;

(ii)	 други	органи	чиешто	работење	е	уредено	со	јавното	право	и	што	се	засновани	врз	
спогодба	меѓу	две	или	повеќе	земји;	и

(iii)	Меѓународната	организација	на	криминалистички	полиции	(Интерпол)

2.	 Европравда	може	да	склучува	спогодби	со	субјектите	што	се	спомнуваат	во	став	1.	
Таквите	спогодби	може,	особено,	да	се	однесуваат	на	размената	на	информации,	вк-
лучувајќи	лични	податоци,	и	привремено	распределување	на	офицерите	за	врска	во	
Европравда.	Таквите	спогодби	може	да	се	склучуваат	единствено	по	консултациите	
на	Европравда	 со	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 во	 врска	 со	 одредбите	 за	 заштита	 на	
податоците	и	по	одобрување	од	страна	на	Советот,	што	одлучува	со	квалификувано	
мнозинство.		Европравда	го	информира	Советот	за	сите	планови	да	започне	такви	пре-
говори	а	Советот	може	да	изведе	какви	било	заклучоци	што	смета	дека	се	соодветни.

1 Сл.	В.	L	136,	31.5.1999,	стр.	8.
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3.	 Спогодбите	што	се	спомнуваат	во	став	2	што	одржат	одредби	за	размената	на	лични	
податоци	може	 да	 се	 склучуваат	 единствено	 ако	 соодветниот	 субјект	 е	 предмет	 на	
Конвенцијата	на	Советот	на	Европа	од	28	јануари	1981	година,	или	по	процена	со	која	
се	потврдува	дека	е	обезбедено	адекватно	ниво	на	заштита	на	податоците	од	страна	на	
тој	субјект.

4.	 Спогодбите	што	се	спомнуваат	во	став	2	треба	да	вклучуваат	одредби	за	следење	на	
нивното	спроведување,	вклучително	и	за	спроведувањето	на	правилата	за	заштита	на	
податоците.

5.	 Пред	влегувањето	во	сила	на	 спогодбите	што	се	 спомнуваат	во	став	2,	Европравда	
може	директно	да	прима	информации,	вклучувајќи	лични	податоци,	под	услов	ако	тоа	
е	неопходно	за	легитимното	извршување	на	нејзините	задачи.	

6.	 Пред	влегувањето	во	сила	на	 спогодбите	што	се	 спомнуваат	во	став	2,	Европравда	
може,	под	условите	што	се	утврдени	во	член	27(1),	директно	да	им	пренесува	инфор-
мации,	со	исклучок	на	лични	податоци,	на	овие	субјекти,	под	услов	ако	тоа	е	неопход-
но	за	легитимното	извршување	на	задачите	на	примателот.	

7.	 Европравда	може,	под	условите	што	се	утврдени	во	член	27(1),	да	им	пренесува	лични	
податоци	на	субјектите	што	се	спомнуваат	во	став	1,	во	случајот:

(а)	 кога	тоа	е	неопходно	во	поединечните	случаи	за	целите	на	спречувањето	или	борбата	
против	кривичните	дела	во	надлежноста	на	Европравда,	и	

(б)	 Европравда	има	склучено	спогодба	што	се	спомнува	во	став	2	со	засегнатиот	субјект	
што	влегла	во	сила	и	што	дозволува	пренос	на	таквите	податоци.

8.	 Европравда	 веднаш	 ги	информира	Заедничкото	надзорно	 тело	и	 засегнатите	 земји-
членки	за	секое	последователно	неисполнување,	или	значајна	веројатност	за	неиспол-
нување	на	условите	што	се	спомнуваат	во	став	3	од	страна	на	субјектите	што	се	спом-
нуваат	во	став	2.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	ја	спречи	натамошната	размена	
на	лични	податоци	со	релевантните	субјекти	сѐ	додека	не	се	увери	дека	се	обезбедени	
адекватни	правни	средства.
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9.		 Меѓутоа,	дури	и	ако	не	се	исполнети	условите	што	се	наведени	во	став	7,	национал-
ниот	член	може,	постапувајќи	во	својство	на	надлежен	национален	орган	и	во	соглас-
ност	со	одредбите	на	сопственото	национално	право,	по	исклучок	и	со	единствената	
цел	 за	преземање	итни	мерки	за	неутрализирање	на	непосредна	сериозна	опасност	
што	му	се	заканува	на	некое	лице	или	на	јавната	безбедност,	да	изврши	размена	на	
информации	што	вклучуваат	лични	податоци.	Националниот	член	е	одговорен	за	за-
конитоста	на	овластувањето	за	соопштување	на	податоците.	Националниот	член	води	
евиденција	за	соопштувањето	на	податоците	и	за	основите	за	таквото	соопштување.	
Соопштувањето	на	податоците	се	овластува	само	ако	примателот	се	обврзе	дека	пода-
тоците	ќе	се	користат	само	за	целите	за	кои	што	биле	соопштени.

Член 27

Пренос на податоци

1.	 Пред	Европравда	да	размени	какви	било	информации	со	субјектите	што	се	спомнуваат	
во	член	26a,	националниот	член	од	земјата-членка	што	ги	поднела	тие	информации	
дава	согласност	за	нивниот	пренос.	Во	соодветните	случаи	националниот	член	ги	кон-
султира	надлежните	органи	на	земјите-членки.

2.	 Европравда	 ја	 поднесува	 одговорноста	 за	 законитоста	 на	 преносот	 на	 податоците.	
Европравда	 води	 евиденција	 за	 сите	 преноси	 на	 податоци	 во	 согласност	 со	 члено-
вите	26	и	26a	и	за	основите	за	таквите	преноси.	Податоците	се	пренесуваат	само	ако	
примателот	се	обврзе	дека	податоците	ќе	се	користат	само	за	целите	за	кои	што	биле	
пренесени.
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Член 27a

Судии за врска распоредени во трети земји

1.	 За	целите	на	олеснувањето	на	правосудната	соработка	со	трети	земји	во	случаите	кога	
Европравда	обезбедува	помош	во	согласност	со	оваа	одлука,	Колегиумот	може	да	рас-
поредува	 судии	 за	 врска	 во	некоја	 трета	 земја,	 во	 согласност	 со	 спогодбата	што	 се	
спомнува	во	член	26а	со	таа	трета	земја.	Пред	да	се	започнат	преговорите	со	некоја	
трета	земја,	Советот,	одлучувајќи	со	квалификувано	мнозинство,	го	дава	своето	одоб-
рување.		Европравда	го	информира	Советот	за	сите	планови	да	започне	такви	прегово-
ри	а	Советот	може	да	изведе	какви	било	заклучоци	што	смета	дека	се	соодветни.

2.	 Судијата	за	врски	штоп	се	спомнува	во	став	1	треба	да	има	искуство	во	работата	со	Ев-
роправда	и	соодветно	познавање	на	правосудната	соработка	и	начинот	на	работење	на	
Европравда.		Распоредувањето	на	судијата	за	врски	во	име	на	Европравда	е	условено	
о	претходна	согласност	од	тој	судија	и	од	неговата	земја-членка.

3.	 Кога	судијата	за	врски	што	е	распореден	од	страна	на	Европравда	се	избира	од	редо-
вите	на	националните	членови,	нивните	замени	или	помошници:

(i)	 земјата-членка	назначува	лице	што	ќе	го	заменува	на	функцијата	национален	член,	за-
меник	или	помошник;

(ii)	 престанува	неговото	право	да	ги	врши	овластувањата	што	му	се	доделени	во	согласност	
со	член	9a	до	9д.
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4.	 Без	тоа	да	биде	во	спротивност	со	член	110	на	Кадровските	прописи	за	службениците	
на	Европските	заедници	што	се	утврдени	во	Регулативата	(ЕЕЗ,	ЕВРОАТОМ,	ЕЗЈЧ)	
бр.	259/681,	Колегиумот	изготвува	правила	за	распоредувањето	на	судиите	за	врска	и	
ги	донесува	потребните	аранжмани	за	нивното	спроведување	во	оваа	смисла	во	кон-
султации	со	Комисијата.	

5.	 Активностите	 на	 судиите	 за	 врска	што	 се	 распоредени	 од	 Европравда	 подлежи	 на	
надзор	од	страна	на	Заедничкото	надзорно	тело.	Судиите	за	врска	му	поднесуваат	из-
вештаи	на	Колегиумот,	а	тој	на	соодветен	начин	ги	информира	Европскиот	парламент	
и	Советот	за	нивните	активности	во	годишниот	извештај.	Судиите	за	врска	ги	инфор-
мираат	националните	членови	и	националните	надлежни	власти	за	сите	предмети	што	
се	однесуваат	на	нивната	земја-членка.

6.	 Надлежните	органи	на	земјите-членки	и	судиите	за	врска	што	се	спомнуваат	во	став	
1	може	директно	да	контактираат	меѓусебно.	Во	таквите	случаи,	судијата	за	врска	го	
информира	засегнатиот	национален	член	за	таквите	контакти.

7.	 Судијата	за	врска	што	се	спомнува	во	став	1	е	поврзан	со	Системот	за	управување	со	
предмети.

Член 27б

Барања за правосудна соработка упатени до и од трети земји

1.	 Европравда	може,	со	одобрение	од	засегнатите	земји-членки,	да	го	координира	извр-
шувањето	на	барањата	за	правосудна	соработка	што	се	издадени	од	некоја	трета	земја	
во	случајот	кога	тие	барања	се	дел	од	истата	истрага	и	бараат	извршување	во	најмалку	
две	земји-членки.	Барањата	што	се	спомнуваат	во	овој	став	може	да	и	бидат	доставени	
на	Европравда	од	страна	на	надлежниот	национален	орган.

1 Сл.	В	L	56,	4.3.1968,	стр.	1
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2.	 Во	случај	на	итност	и	во	согласност	со	член	5а,	службата	за	координација	може	да	ги	
прима	и	обработува	барањата	што	се	спомнуваат	во	став	1	на	овој	член	и	се	издадени	
од	трета	земја	што	склучила	спогодба	за	соработка	со	Европравда.

3.	 Без	тоа	да	биде	во	спротивност	со	член	3(2),	кога	се	поднесени	барања	за	правосудна	
соработка,	што	се	дел	од	истата	истрага	и	бараат	извршување	во	некоја	трета	земја,	
Европравда	може,	исто	така,	со	одобрение	од	засегнатите	земји-членки,	да	ја	олеснува	
правосудната	соработка	со	таа	трета	земја.

4.	 Барањата	што	се	спомнуваат	во	ставовите	1,	2	и	3	може	да	се	пренесуваат	преку	Ев-
роправда	ако	се	во	согласност	со	инструментите	што	се	применливи	за	односите	меѓу	
таа	трета	земја	и	Европската	унија	или	засегнатата	земја-членка.

Член 27в

Одговорност различна од одговорноста  
за неовластена или неточна обработка на податоци

1.	 Договорната	одговорност	на	Европравда	е	уредена	од	правото	што	е	применливо	за	
предметниот	договор.

2.	 Во	 случајот	 на	 недоговорна	 одговорност,	Европравда,	 независно	 од	 каква	 било	 од-
говорност	во	согласност	со	член	24,	ги	надоместува	сите	штети	што	се	предизвика-
ни	по	вина	на	Колегиумот	или	персоналот	на	Европравда	при	вршењето	на	нивните	
должности,	под	услов	ако	вината	може	да	им	се	припише	и	без	оглед	на	различните	
постапки	за	барање	обесштетување	што	постојат	во	согласност	со	правото	на	земјите-
членки.	

3.	 Став	2	се	применува	и	на	штетата	што	е	предизвикана	по	вина	на	националниот	член,	
неговиот	заменик	или	помошник	при	вршењето	на	нивните	должности.	Меѓутоа,	кога	
тој	постапува	врз	основа	на	овластувањата	што	му	се	дадени	во	согласност	со	членот	
9а	до	9д,	неговата	земја-членка	на	потекло	и	ги	надоместува	на	Европравда	износите	
што	Европравда	треба	да	ги	плати	за	надоместување	на	таа	штета.

4.	 Оштетената	страна	има	право	да	бара	од	Европравда	да	се	воздржи	од	преземањето	
или	да	прекине	некоја	постапка.
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5.		 Националните	судови	на	земјите-членки	што	се	надлежни	за	решавање	на	спорови-
те	што	вклучуваат	одговорност	на	Европравда,	како	што	е	наведено	во	овој	член,	се	
утврдуваат	со	упатување	до	Регулативата	на	Советот	(ЕЗ)	бр.	44/2001	од	22	декември	
2000	година	за	јурисдикција	и	за	признавање	и	извршување	на	пресудите	за	прашања	
од	граѓанското	и	од	трговското	право1.

Член 28

Организација и работење

1.	 Колегиумот	е	одговорен	за	организацијата	и	работењето	на	Европравда.

2.	 Колегиумот	избира	Претседател	од	редовите	на	националните	членови	и	може,	ако	
смета	дека	е	тоа	неопходно,	да	избере	најмногу	двајца	потпретседатели.	Резултатот	од	
изборите	му	се	поднесува	на	одобрување	на	Советот	што	одлучува	си	квалификувано	
мнозинство.

3.	 Претседателот	 ги	врши	своите	должности	во	име	на	Колегиумот	и	 со	неговото	ов-
ластување,	ја	насочува	неговата	работа	и	го	следи	секојдневното	управување	што	го	
осигурува	управниот	директор.	Во	деловникот	се	утврдуваат	случаите	кога	за	негови-
те	одлуки	или	постапки	е	потребно	претходно	овластување	или	известување	на	Коле-
гиумот.

4.	 Мандатот	на	Претседателот	е	три	години.	Тој	може	да	биде	повторно	избран	еднаш.	
Мандатот	на	кој	било	потпретседател(–и)	се	уредува	со	деловникот.

5.	 На	Европравда	и	помага	секретаријат	со	којшто	раководи	управниот	директор.

6.	 Европравда	ги	врши	овластувањата	врз	своите	вработени	што	се	пренесени	на	орга-
нот	што	го	врши	именувањето.		Колегиумот	донесува	соодветни	правила	за	спроведу-
вање	на	овој	став	во	согласност	со	деловникот.

1 Сл.	В	L	12,	16.1.2001,	стр.	1
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ДЕЛОВНИК ЗА ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ЕВРОПРАВДА

(Текст што е донесен едногласно од страна на колегиумот на Европравда во текот на седницата на 21 октомври 2004 година и е 
одобрен од Советот на 24 февруари 2005 година)

(2005/C	68/01)

ГЛАВА	I

ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Дефиниции

За	 целите	 на	 овој	 деловник	 и	 кои	 било	 одредби	 за	 неговото	 спро-
ведување:

(а)	 „Одлука за Европравда“	значи	Одлуката	на	Советот	од	28	февру-
ари	2002	година	за	основање	на	Европравда	за	целите	на	зајак-
нување	на	борбата	против	тешките	кривични	дела,	изменета	со	
Одлуката	на	Советот	од	18	јуни	2003	година;

(б)	 „Колегиум“	значи	Колегиумот	на	Европравда,	како	што	е	наведе-
но	во	член	10	на	Одлуката	за	Европравда;

(в)	 „Национален	член“	значи	националниот	член	што	е	именуван	во	
Европравда	од	секоја	земја-членка,	како	што	е	наведено	во	член	
2(1)	на	Одлуката	за	Европравда;

(г)	 „Помошник“	значи	лице	што	може	да	му	помага	на	секој	нацио-
нален	член	 ,	 како	што	 е	наведено	во	член	2(2)	на	Одлуката	 за	
Европравда;

(д)	 „Персонал на Европравда“	значи	Извршниот	директор,	како	што	
е	наведено	во	член	29	на	Одлуката	за	Европравда,	како	и	персо-
налот	што	е	наведен	во	член	30	на	Одлуката	за	Европравда;

(ѓ)	 „Службеник за заштита на податоци“	значи	лицето	што	е	име-
нувано	во	согласност	со	член	17	на	Одлуката	за	Европравда;

(е)	 „Заедничко надзорно тело“	значи	независниот	орган	што	е	осно-
ван	во	согласност	со	член	23	на	Одлуката	за	Европравда;

(ж)	„лични податоци“	значи	какви	било	информации	што	се	однесу-
ваат	на	физичко	лице	чијшто	идентитет	е	утврден	или	може	да	се	
утврди	(субјект на податоци);	лице	што	може	да	се	идентифи-
кува	е	лице	чијшто	идентитет	може	да	се	утврди,	директно	или	
индиректно,	особено	преку	упатување	на	идентификациски	број	
или	на	еден	или	повеќе	фактори	што	се	специфични	за	физич-
киот,	физиолошкиот,	менталниот,	економскиот,	културниот	или	
социјалниот	идентитет	на	тоа	лице;

(з)	 „обработка на лични податоци“	(„обработка“)	значи	каква	било	
операција	или	низа	од	операции	што	се	извршуваат	врз	личните	
податоци,	 автоматизирано	 или	 не,	 како	што	 се	 собирање,	 сни-

мање,	 организирање,	 чување,	 приспособување	 или	 менување,	
враќање,	 консултирање,	 користење,	 обелоденување	 преку	 пре-
нос,	ширење	или	правење	достапност	на	друг	начин,	усогласу-
вање	или	комбинирање,	блокирање,	бришење	или	уништување;

(ѕ)	 „систем за евидентирање лични податоци“	(систем	за	евиден-
тирање)	значи	каква	било	структурирана	збирка	од	лични	пода-
тоци	што	се	достапни	според	определени	критериуми,	без	оглед	
на	тоа	дали	се	централизирани,	децентрализирани	или	дисперзи-
рани	врз	функционална	или	географска	основа;

(и)	 „контролор“	значи	лицето	кое,	самостојно	или	заедно	со	други	
лица,	ја	утврдува	намената	и	средствата	за	обработка	на	личните	
податоци;	 ако	намената	и	 средствата	 за	обработка	 се	утврдени	
од	страна	на	националните	или	европските	закони	или	прописи,	
контролорот	или	специфичните	критериуми	за	неговото	имену-
вање	може	да	бидат	утврдени	со	националното	или	со	европско-
то	право;

(ј)	 „обработувач“	значи	правно	или	физичко	лице,	јавно	тело,	аген-
ција	или	кое	било	друго	тело	што	обработува	лични	податоци	во	
име	на	контролорот;

(к)	 „трета страна“	значи	кое	било	правно	или	физичко	лице,	јавно	
тело,	агенција	или	кое	било	друго	тело	освен	субјектот	на	пода-
тоците,	контролорот,	обработувачот	и	лицата	кои,	под	директно	
овластување	од	контролорот	или	обработувачот,	се	овластени	да	
ги	обработуваат	податоците;	и

(л)	 „примател“	значи	кое	било	правно	или	физичко	лице,	јавно	тело,	
агенција	или	кое	било	друго	тело	на	кое	му	се	откриваат	подато-
ците,	без	оглед	дали	се	работи	за	трета	страна	или	не.

ГЛАВА	II
ОБЕМ НА ПРИМЕНА И СТРУКТУРА

Член 2
Обем на примена

1.	 Овој	деловник	е	применлив	за	обработката	на	личните	податоци	
од	 страна	 на	 Европравда,	 целосно	 или	 делумно	 со	 автоматски	
средства,	и	на	обработка	што	не	е	автоматска	на	личните	пода-
тоци	што	претставуваат	дек	од	систем	за	евидентирање	или	се	
наменети	 да	формираат	 дел	 од	 систем	 за	 евидентирање	 во	 со-
гласност	со	Одлуката	за	Европравда.
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2.	 Овој	деловник	се	применува	за	сите	информации	што	се	соби-
раат	и	дополнително	се	обработуваат	од	страна	на	Европравда,	
односно,	 информациите	 што	 Европравда	 ги	 изготвила	 или	 ги	
примила	и	ги	поседува	во	врска	со	прашања	поврзани	со	полити-
ките,	активностите	и	одлуките	што	се	во	делокругот	на	одговор-
ностите	на	Европравда.

3.	 Овој	деловник	не	се	применува	за	информациите	што	се	прене-
сени	до	некој	национален	член	на	Европравда	исклучиво	во	кон-
текст	на	судските	овластувања	на	тоа	лице,	како	што	е	утврдено	
во	член	9(3)	на	Одлуката	за	Европравда.

Член 3

Структура

1.	 Сите	 лични	податоци	 се	 сметаат	 за	 податоци	што	 се	поврзани	
со	предмет	и	податоци	што	не	се	поврзани	со	предмет.	Се	смета	
дека	личните	податоци	се	поврзани	со	предмет	ако	тие	се	повр-
зани	со	оперативните	задачи	на	Европравда,	како	што	е	утврдено	
во	членовите	5,	6	и	7	на	Одлуката	за	Европравда.

2.	 Податоците	што	се	поврзани	со	предмет	се	обработуваат	во	со-
гласност	со	Глава	III	и	Глава	IV.	Податоците	што	не	се	поврзани	
со	предмет	се	обработуваат	во	согласност	со	Глава	III	и	Глава	V.

ГЛАВА	III

ПРИНЦИПИ ЗА ОПШТА ПРИМЕНА ЗА ЕВРОПРАВДА

Член 4

Право на приватност и заштита на податоците

Европравда	постапува	со	целосно	почитување	на	човековите	права	
и	основните	слободи	на	лицата	и	особено	нивното	право	на	приват-
ност	во	однос	на	обработката	на	нивните	лични	податоци,	без	оглед	
на	државјанството	или	местото	на	живеење.

Член 5

Принципи на законитост и правичност, пропорционалност и 
нужност на обработката

1.	 Личните	податоци	мора	да	се	обработуваат	правично	и	законито.

2.	 Европравда	обработува	единствено	лични	податоци	што	се	нео-
пходни,	адекватни,	релевантни	и	што	не	се	прекумерни	во	однос	
на	целта	за	којашто	се	собираат	или	дополнително	се	обработу-
ваат.

3.	 Европравда	ги	дефинира	своите	операции	и	системи	за	обработ-
ка	во	согласност	со	целта	за	собирањето	и	дополнителната	обра-
ботка	само	на	оние	лични	податоци	што	се	неопходни,	како	што	е	

дефинирано	во	став	2.	Особено,	треба	да	се	користат	можностите	
за	давање	некое	друго	име	и	за	претворање	на	податоците	во	ано-
нимни	податоци,	доколку	тоа	е	можно,	земајќи	ја	предвид	целта	
на	обработката	и	оправданоста	на	вложениот	труд.

Член 6

Квалитет на податоците

1.	 Европравда	осигурува	дека	личните	податоци	се	точни	и,	кога	е	
тоа	потребно,	ажурирани;	мора	да	се	преземат	сите	оправдани	
мерки	за	осигурување	дека	податоците	што	се	неточни	или	не-
целосни,	земајќи	ги	предвид	целите	за	коишто	биле	собрани	или	
за	коишто	тие	се	обработуваат	дополнително,	ќе	бидат	избриша-
ни	или	исправени.

2.	 Личните	податоци	се	чуваат	во	облик	што	овозможува	утврду-
вање	на	идентитетот	на	субјектите	на	податоците	во	време	што	
не	е	подолго	од	потребното	за	целите	за	коишто	податоците	биле	
собрани	или	за	кои	тие	се	обработуваат	дополнително,	во	соглас-
ност	со	член	5(2).

Член 7

Безбедност на податоците

1.	 Во	согласност	со	член	22	на	Одлуката	за	Европравда	и	со	овој	де-
ловник,	Европравда	ги	воспоставува	неопходните	технички	мер-
ки	и	организациски	аранжмани	за	заштита	на	личните	податоци	
од	 случајно	или	незаконито	уништување,	 случајно	 губење	или	
неовластено	обелоденување,	измени	и	пристап	или	кој	било	друг	
облик	на	неовластена	обработка.	Особено,	мора	да	се	преземат	
мерки	за	осигурување	дека	до	личните	податоци	имаат	пристап	
само	оние	лица	што	се	овластени	да	пристапуваат	кон	таквите	
податоци.

2.	 Сите	преземени	мерки	треба	да	бидат	сразмерни	на	ризиците	на	
обработката	и	природата	на	обработуваните	податоци.

3.	 Европравда	изготвува	сеопфатна	политика	за	безбедност	во	со-
гласност	со	член	22(2)	на	Одлуката	за	Европравда	и	со	овој	дело-
вник.	Оваа	политика	во	целост	ја	зема	предвид	чувствителноста	
на	работата	што	 ја	врши	единицата	 за	правосудна	соработка	и	
вклучува	правила	во	врска	со	класификацијата	на	документите,	
проверка	 на	 персоналот	 што	 работи	 за	 Европравда	 и	 мерките	
што	треба	да	се	преземат	во	случај	на	безбедносни	пропусти.	Ев-
роправда	се	консултира	со	Заедничкото	надзорно	тело	во	врска	
со	својата	безбедносна	политика.

4.	 Сите	носители	на	функции	во	Европравда	се	соодветно	инфор-
мирани	за	безбедносната	политика	на	Европравда	и	треба	да	ги	
користат	 техничките	 и	 организациските	 мерки	што	 им	 се	 ста-
вени	на	располагање	во	согласност	со	применливите	барања	за	
заштита	и	безбедност	на	податоците.
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Член 8

Право на информирање на субјектите на податоците

1.	 Без	тоа	да	биде	во	спротивност	со	посебните	одредби	во	Глава	
IV	во	врска	со	податоците	што	се	поврзани	со	предмет	и	во	Гла-
ва	V	во	врска	со	податоците	што	не	се	поврзани	со	предмет,	на	
субјектите	на	податоците	мора	да	им	бидат	дадени	информации	
за	целта	на	обработката	и	за	идентитетот	на	контролорот	на	по-
датоците,	примателите	или	категориите	приматели,	постоењето	
на	правото	на	пристап	до	и	правото	на	исправки	на	податоците	
што	се	однесуваат	на	нив	и	какви	било	информации	како	што	е	
правниот	основ	за	операцијата	за	обработка	за	којашто	се	наме-
нети	податоците,	временските	рокови	за	чување	на	податоците	и	
правото	на	приговор	во	кое	било	време	до	Заедничкото	надзорно	
тело,	 под	 услов	 ако	 таквите	 дополнителни	 информации	 се	 не-
опходни,	земајќи	ги	предвид	целите	и	посебните	околности	во	
коишто	се	обработуваат	податоците,	за	да	му	се	гарантира	пра-
вичната	обработка	на	субјектот	на	податоците.

2.		 Овие	 информации	 мора	 да	 се	 обезбедат	 најдоцна	 во	 времето	
на	 собирањето	 на	 податоците	 од	 субјектот	 на	 податоци,	 или,	
во	 случај	 на	 прием	 на	 податоци	 од	 трета	 страна,	 во	 времето	
на	 евидентирањето	на	личните	податоци,	или,	 ако	 е	предвиде-
но	обелоденување	на	некоја	трета	страна,	најдоцна	во	времето	
кога	податоците	 се	обелоденети	прв	пат,	или,	 во	 случаите	што	
се	 предвидени	 во	Поглавјето	 II	 на	 Глава	 IV	 од	 овој	 деловник,	
во	моментот	кога	не	постои	веројатност	дека	ќе	бидат	загрозени	
целите	 на	 обработката,	 националните	 истражни	 постапки	 или	
кривични	гонења	и	правата	и	слободите	на	трети	страни.

Член 9

Права на субјектот на податоците на пристап, исправање, 
блокирање и бришење

1.	 Субјектот	на	податоците	има	право	на	пристап,	блокирање	и,	во	
зависност	од	случајот,	бришење.	Европравда	ги	утврдува,	кога	е	
тоа	потребно	во	соработка	со	соодветните	национални	органи,	
постапките	за	овозможување	на	остварувањето	на	овие	права	од	
страна	на	субјектите	на	податоците.

2.	 Службеникот	за	заштита	на	податоците	осигурува	дека	субјекти-
те	на	податоците	се	информирани	за	своите	права	по	нивно	ба-
рање.

Член 10

Доверливост на обработката

Во	согласност	со	член	25	на	Одлуката	за	Европравда,	сите	лица	што	
се	повикани	да	работат	во	или	со	Европравда	се	обврзани	со	строги	
обврски	 за	 чување	 на	 доверливоста	 на	 податоците.	 Европравда	 ги	
презема	сите	потребни	мерки	за	да	осигури	дека	се	почитуваат	овие	
обврски	 и	 дека	 сите	 кршења	на	 таквите	 обврски	 навремено	му	 се	
пријавуваат	на	Службеникот	за	заштита	на	податоци	и	на	раководи-

телот	на	Одделението	за	безбедност,	кој	осигурува	дека	се	преземени	
соодветни	мерки.

Член 11

Внатрешни обработувачи

Освен	 ако	 тоа	 не	 се	 бара	 со	 националното	 или	 европското	 право,	
лицето	што	постапува	во	својство	на	обработувач	во	рамките	на	Ев-
роправда,	со	пристап	до	лични	податоци,	ги	обработува	податоците	
само	по	налог	на	контролорот.

Член 12

Прашања, барања за информации и побарувања од носителите 
на функции во Европравда

1.	 За	целите	на	член	17(2)	и	(4)	на	Одлуката	за	Европравда,	Служ-
беникот	за	заштита	на	податоци,	на	барање,	му	дава	информации	
на	кој	било	носител	на	функција	во	Европравда	во	врска	со	ак-
тивностите	на	Европравда	за	обработка	на	податоци.	Службени-
кот	за	заштита	на	податоци	одговара	на	прашањата	и	постапува	
по	какви	било	барања	за	информации	или	побарувања	во	врска	
со	 наводно	 кршење	 на	 одредбите	 на	 Одлуката	 за	 Европравда,	
овој	деловник	или	какви	било	други	правила	со	кои	се	уредува	
обработката	на	лични	податоци	од	страна	на	Европравда.	Никој	
не	смее	да	трпи	штети	поради	тоа	што	му	укажал	на	службени-
кот	за	заштита	на	податоци	на	наводно	кршење	на	одредбите	со	
коишто	се	уредува	обработката	на	личните	податоци.

2.	 Сите	лица	што	работат	во	Европравда	соработуваат	со	Колеги-
умот,	националните	членови,	службеникот	за	заштита	на	подато-
ци	и	Заедничкото	надзорно	тело	во	рамки	на	прашањата,	истра-
гите,	ревизиите	или	какви	било	други	активности	поврзани	со	
заштитата	на	податоците.

ГЛАВА IV

ПРАВИЛА ЗА ДЕЈСТВИЈА ЗА ОБРАБОТКА ПОВРЗАНИ СО 
ПРЕДМЕТ

ПОГЛАВЈЕ	I

Услови	за	законитост	на	обработката	на	лични	податоци

Член 13

Лични податоци што се обработуваат во контекст на активнос-
ти поврзани со предмет

1.	 Во	контекстот	на	активности	поврзани	со	предмет,	Европравда,	
доколку	тоа	е	неопходно	за	постигнување	на	нејзините	цели,	об-
работува	лични	податоци	автоматски	или	во	структурирани	рач-
ни	досиеја	во	согласност	со	членовите	14,	15	и	16	на	Одлуката	за	
Европравда.
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2.	Националниот	член	или	членови	што	обработуваат	лични	пода-
тоци	што	 се	 поврзани	 со	 поединечни	 предмети	 ги	 утврдуваат	
целите	и	начините	на	обработка	на	личните	податоци	и,	според	
тоа,	се	сметаат	за	контролори	или,	кога	е	тоа	применливо,	помо-
шник	контролори.

Член 14

Законитост и правичност на обработката

Личните	податоци	може	да	се	собираат	и	дополнително	да	се	обра-
ботуваат	во	контекст	на	активности	поврзани	со	предмет	под	услов	
ако	обработката	е	неопходна	за	извршувањето	на	задачите	на	Евро-
правда	за	зајакнување	на	борбата	против	тешките	кривични	дела.

Член 15

Ограничување на намената

Личните	 податоци	 што	 се	 обработуваат	 од	 страна	 на	 Европравда	
во	рамките	на	истражни	постапки	и	кривични	гонења	под	никакви	
околности	не	смее	да	се	обработуваат	за	какви	било	други	цели.

Член 16

Квалитет на податоците

1.	Кога	 некоја	 земја-членка	 или	 надворешна	 страна	 и	 пренесе	 ин-
формација	 на	 Европравда	 во	 контекст	 на	 истражна	 постапка	
или	 кривично	 гонење,	 Европравда	 не	 е	 одговорна	 за	 точноста	
на	примената	информација	но	осигурува,	од	моментот	на	при-
емот,	дека	се	преземени	сите	оправдани	мерки	за	ажурирање	на	
информацијата.

2.	 Ако	 Европравда	 открие	 каква	 било	 неточност	 што	 влијае	 врз	
предметната	информација,	 таа	 ја	информира	третата	страна	од	
којашто	ја	примила	информацијата	и	врши	исправка	на	инфор-
мацијата.

Член 17

Посебни категории податоци

1.	 Европравда	 презема	 соодветни	 технички	 мерки	 за	 да	 осигури	
дека	 службеникот	 за	 заштита	 на	 податоците	 се	 информира	 по	
автоматизам	за	исклучителните	случаи	кога	се	применува	член	
15(4)	 на	 Одлуката	 за	 Европравда.	 Системот	 за	 управување	 со	
предмети	 осигурува	 дека	 таквите	 податоци	 не	 може	 да	 бидат	
внесени	во	индексот	што	се	спомнува	во	член	16(1)	на	Одлуката	
за	Европравда.

2.	 Кога	 таквите	 податоци	 се	 однесуваат	 на	 сведоци	 или	 жртви	 во	
смисла	на	член	15(2)	на	Одлуката	за	Европравда,	системот	за	уп-
равување	со	предмети	не	ја	евидентира	таа	информација	освен	
ако	не	постои	документирана	одлука	на	Колегиумот.

Член 18

Обработка на категориите лични податоци што се наведени во 
член 15(3) на Одлуката за Европравда

1.	 Европравда	 презема	 соодветни	 технички	 мерки	 за	 да	 осигури	
дека	 службеникот	 за	 заштита	 на	 податоците	 се	 информира	 по	
автоматизам	 за	 исклучителните	 случаи	 во	 коишто,	 во	 ограни-
чен	временски	период,	се	применува	член	15(3)	на	Одлуката	за	
Европравда.

2.	 Кога	 таквите	 податоци	 се	 однесуваат	 на	 сведоци	 или	 жртви	 во	
смисла	 на	 член	 15(2)	 на	Одлуката	 за	 Европравда,	 системот	 за	
управување	со	предмети	не	 ја	евидентира	таа	информација	ос-
вен	ако	не	постои	документирана	заедничка	одлука	на	најмалку	
двајца	национални	членови.

ПОГЛАВЈЕ	II

Права	на	субјектите	на	податоците

Член 19

Право на информирање на субјектите на податоците

1.	 Во	 контекст	 на	 оперативното	 работење	 на	 Европравда,	 на	
субјектите	на	податоците	им	се	даваат	информации	за	обработка-
та,	веднаш	штом	ќе	стане	очигледно	дека	давањето	такви	инфор-
мации	на	субјектот	на	податоците	нема	да	ги	доведе	во	прашање:

(а)	 исполнувањето	на	задачите	на	Европравда	во	зајакнувањето	
на	борбата	против	тешките	кривични	дела;	или

(б)	 националните	истражни	постапки	и	кривични	гонења	во	ко-
ишто	помага	Европравда;	или

(в)	 задачите	за	следење,	проверка	или	регулаторните	задачи	што	
се	поврзани,	дури	и	повремено,	со	извршувањето	на	службе-
ната	должност	во	случаите	што	се	спомнуваат	во	точките	*а)	
и	(б);	или

(г)	 правата	и	слободите	на	трети	страни.

2.	 Примената	на	случаите	што	се	набројани	во	став	1	се	евидентира	
во	 привременото	 работно	 досие	што	 е	 поврзано	 со	 предметот,	
наведувајќи	 ја	 основата	 за	 одлуката	што	 ја	 донел	 одговорниот	
национален	член	или	членови	за	тоа	досие.

Член 20

Право	на	пристап	на	субјектите	на	податоците

Секое	лице	има	право	на	пристап	до	личните	податоци	што	се	од-
несуваат	 на	 него	 и	 се	 обработуваат	 од	 страна	 на	 Европравда	 под	
околностите	што	се	утврдени	член	19	на	Одлуката	за	Европравда.

.
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Член 21

Постапка за остварување на правата  
на субјектите на податоците

1.	 Лицата	што	сакаат	да	ги	остварат	своите	права	како	субјекти	на	
податоци	може	да	 ги	 упатат	 своите	 барања	директно	 до	Евро-
правда	или	преку	органот	што	е	именуван	за	таа	цел	во	земјата-
членка	по	негов	избор,	кои	и	го	пренесуваат	барањето	на	Евро-
правда.

2.	 Барањата	за	остварување	на	правата	се	решаваат	од	страна	на	на-
ционалниот	член	или	членови	на	коишто	се	однесува	барањето,	
кои	му	доставуваат	копија	од	барањето	на	службеникот	за	зашти-
та	на	податоци	за	регистрирање.

3.	 Националниот	член	или	членови	на	којшто	се	однесува	барањето	
ги	спроведува	потребните	проверки	и	го	информира	службени-
кот	за	заштита	на	податоци	за	донесената	одлука	во	конкретниот	
случај.	 Оваа	 одлука	 во	 целост	 ги	 зема	 предвид	 овој	 деловник	
и	 законодавството	што	 е	 применливо	 за	 барањето,	 како	што	 е	
утврдено	во	член	19(3)	на	Одлуката	за	Европравда,	основите	за	
одбивање	што	се	наброени	во	член	19(4)	на	Одлуката	за	Евро-
правда	и	консултациите	со	надлежните	органи	за	спроведување	
на	законот,	што	се	вршат	пред	носењето	на	одлуката,	како	што	е	
наведено	во	член	19(9)	на	Одлуката	за	Европравда.

4.	 Службеникот	 за	 заштита	 на	 податоци,	 доколку	 тоа	 е	 потребно	
во	предметот,	врши	дополнителни	проверки	во	системот	за	уп-
равување	со	предмети	и	го	информира	засегнатиот	национален	
член	или	членови	за	какви	било	дополнителни	релевантни	ин-
формации	што	 биле	 откриени	при	 овие	 проверки.	 Засегнатиот	
национален	член	или	членови	може,	врз	основа	на	информации-
те	добиени	од	службеникот	за	заштита	на	податоци,	да	одлучи	да	
ја	преиспита	првичната	одлука.

5.	 Службеникот	за	заштита	на	податоци	го	известува	субјектот	на	
податоците	за	конечната	одлука	што	е	донесена	од	страна	на	за-
сегнатиот	национален	член	или	членови,	во	согласност	со	член	
19(6)	на	Одлуката	за	Европравда,	и	го	информира	субјектот	на	
податоците	за	можноста	за	поднесување	жалба	до	Заедничкото	
надзорно	тело	ако	не	е	задоволен	со	добиениот	одговор	од	Евро-
правда.

6.	 Барањето	се	решава	во	целост	во	рок	од	три	месеци	по	неговиот	
прием.	Субјектот	на	податоците	може	да	го	упати	предметот	до	
Заедничкото	надзорно	тело	ако	не	добие	одговор	на	своето	ба-
рање	во	овој	временски	рок.

7.	 Во	случаите	кога	барањето	е	примено	преку	некој	национален	
орган,	засегнатиот	национален	член	или	членови	осигурува	дека	
овој	орган	е	информиран	за	тоа	дека	службеникот	за	заштита	на	
податоци	му	дал	одговор	на	субјектот	на	податоците.

8.	 Европравда	воспоставува	постапки	за	соработка	со	национални-
те	органи	што	се	именувани	за	решавање	на	правата	на	субјекти-
те	на	податоци	за	да	осигури	дека	барањата	и	се	проследуваат	на	
Европравда	навремено	и	соодветно.

Член 22

Информации на трети страни по исправка, блокирање или 
бришење лични податоци поврзани со предмет

Европравда	 воспоставува	 соодветни	 технички	 мерки	 за	 да	 осигу-
ри	дека,	во	случаите	кога	Европравда	врши	исправка,	блокира	или	
брише	лични	податоци	по	барање,	автоматски	се	изготвува	список	
со	добавувачите	и	адресите	на	таквите	податоци.	Во	согласност	со	
член	20(5)	на	Одлуката	за	Европравда,	контролорот	осигурува	дека	
лицата	што	се	вклучени	во	списокот	се	информирани	за	извршените	
примени	на	личните	податоци.

ПОГЛАВЈЕ	III

Прашања	поврзани	со	безбедноста	на	податоците

Член 23

Автоматизиран систем за управување со предмети

1.	 Европравда	 воспоставува	 автоматизиран	 систем	 за	 управување	
со	предмети	што	 вклучува	 систем	 за	 евидентирање,	што	 ќе	 го	
користат	националните	членови	при	преземањето	на	активности	
поврзани	со	предмет	и	што	содржи	привремени	работни	досиеја	
и	индекс	како	што	е	утврдено	во	член	16	на	Одлуката	за	Евро-
правда.	Овој	систем	вклучува	функции	како	што	се	управување	
со	предмети,	опис	на	работниот	процес,	вкрстени	упатувања	до	
информации	и	безбедност.

2.	 Системот	за	управување	со	предмети	се	одобрува	од	страна	на	
Колегиумот	по	консултации	со	службеникот	за	заштита	на	пода-
тоците,	Заедничкото	надзорно	тело	и	релевантниот	персонал	на	
Европравда,	во	целост	земајќи	ги	предвид	барањата	од	член	22	и	
сите	останати	релевантни	одредби	на	Одлуката	за	Европравда.

3.	 Системот	за	управување	со	предмети	им	овозможува	на	нацио-
налните	членови	да	 ги	идентификуваат	намената	и	конкретни-
те	цели	за	коишто	е	отворено	привременото	работно	досие,	во	
рамките	на	задачите	што	се	спомнуваат	во	членовите	5,	6	и	7	на	
Одлуката	за	Европравда.

Член 24

Привремени работни досиеја и индекс

1.	 Во	 согласност	 со	 член	 14(4)	 и	 член	 16	 на	 Одлуката	 за	 Евро-
правда,	 Европравда	 воспоставува	 индекс	 на	 податоци	 што	 се	
однесуваат	 на	 истражните	 постапки	 и	 привремени	 работни	
досиеја	 што,	 исто	 така,	 содржат	 лични	 податоци.	 Индексот	 и	
привремените	работни	досиеја	претставуваат	дел	од	системот	за	
управување	со	предмети	што	се	спомнува	во	член	23	и	ги	почи-
туваат	ограничувањата	на	обработката	на	личните	податоци	што	
се	утврдени	во	член	15	на	Одлуката	за	Европравда.

2.	 Националните	членови	се	одговорни	за	отворањето	нови	привре-
мени	работни	досиеја	што	се	поврзани	со	предметите	со	коишто	
тие	 работат.	 Системот	 за	 управување	 со	 предмети	 автоматски	
распределува	 референтен	 број	 (идентификатор)	 на	 секое	 ново	
отворено	привремено	работно	досие.
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3.		 Европравда	 воспоставува	 автоматизиран	 систем	 за	 управување	
со	 предмети	што	 им	 овозможува	 на	 националните	 членови	 да	
ги	чуваат	личните	податоци	што	ги	обработуваат	во	привремено	
работно	досиеја	со	ограничен	пристап	или	да	дадат	пристап	до	
досието	или	до	делови	од	него	на	другите	национални	членови	
што	се	вклучени	во	предметот	на	којшто	се	однесува	досието.	
Системот	 за	управување	со	предмети	им	овозможува	да	дефи-
нираат	конкретни	ставки	од	личните	и	неличните	податоци	до	
коишто	сакаат	да	им	дадат	пристап	на	другите	национални	чле-
нови,	помошници	или	овластени	членови	на	персоналот	што	се	
вклучени	во	обработката	на	предметот,	како	и	да	изберат	ставки	
од	информациите	што	сакаат	да	ги	внесат	во	индексот,	во	соглас-
ност	 со	 членовите	 14	 и	 15	 на	Одлуката	 за	 Европравда,	 осигу-
рувајќи	дека	во	индексот	се	внесени	најмалку	следниве	ставки:	
упатување	 до	 привременото	 работно	 досие;	 видови	 кривични	
дела;	 земји-членки,	 меѓународни	 организации	 и	 тела	 и/или	
власти	 на	 вклучените	 трети	 земји;	 вклученоста	 на	 Европската	
комисија	или	органите	и	субјектите	на	ЕУ;	целите	и	статусот	на	
предметот	(отворен/затворен).

4.		 Кога	 некој	 национален	 член	 одобри	 пристап	 до	 привременото	
работно	досие	или	до	дел	од	него	на	еден	или	повеќе	вклучени	
национални	членови,	системот	за	управување	со	предмети	оси-
гурува	дека	овластените	корисници	имаат	пристап	до	релевант-
ните	делови	на	досието,	но	и	дека	тие	не	може	да	вршат	измени	
на	податоците	што	се	внесени	од	првичниот	автор.	Овластените	
корисници	може,	сепак,	да	додаваат	какви	било	релевантни	ин-
формации	во	новите	делови	од	привремените	работни	досиеја.	
Исто	така,	информациите	што	се	содржани	во	индексот	може	да	
се	читаат	од	сите	овластени	корисници	на	системот,	но	може	да	
се	менуваат	само	од	страна	на	нивниот	првичен	автор.

5.		 Службеникот	за	заштита	на	податоци	автоматски	се	информира	
од	страна	на	таквиот	систем	за	креирањето	на	секое	ново	работ-
но	 досие	што	 содржи	 лични	податоци	и,	 особено,	 за	 исклучи-
телните	случаи	во	кои	се	применува	член	15(3)	на	Одлуката	за	
Европравда.	Системот	за	управување	со	предмети	ги	обележува	
таквите	податоци	на	начин	што	го	потсетува	лицето	што	ги	вне-
ло	податоците	во	системот	за	обврската	за	чување	на	овие	по-
датоци	во	ограничен	временски	период.	Кога	таквите	податоци	
се	однесуваат	на	сведоци	или	жртви	во	смисла	на	член	15(2)	на	
Одлуката	за	Европравда,	системот	не	ја	евидентира	таа	инфор-
мација	освен	ако	не	постои	документирана	заедничка	одлука	на	
најмалку	двајца	национални	членови.

6.		 Системот	за	управување	со	предмети	автоматски	го	информира	
службеникот	за	заштита	на	податоците	за	исклучителните	слу-
чаи	 кога	 се	 применува	 член	 15(4)	 на	Одлуката	 за	 Европравда.	
Кога	таквите	податоци	се	однесуваат	на	сведоци	или	жртви	во	
смисла	на	член	15(2)	на	Одлуката	за	Европравда,	системот	не	ја	
евидентира	таа	информација	освен	ако	не	постои	документирана	
одлука	на	Колегиумот.

7.		 Системот	за	управување	со	предмети	осигурува	дека	само	лич-
ните	податоци	што	се	спомнуваат	во	член	15(1)(а)	до	(з)	и	(и)	на	
Одлуката	за	Европравда	може	да	бидат	внесени	во	индексот.

8.		 Информациите	што	се	содржани	во	индексот	мора	да	бидат	до-
волни	 за	 да	 бидат	 во	 согласност	 со	 задачите	 на	Европравда	и,	
особено,	со	целите	на	член	16(1)	на	Одлуката	за	Европравда.

Член 25

Записи во дневник и ревизорски траги

1.	 Европравда	воспоставува	соодветни	технички	мерки	за	осигуру-
вање	дека	се	води	евиденција	за	сите	операции	за	обработка	из-
вршени	врз	личните	податоци.	Системот	за	управување	со	пред-
мети	особено	осигурува	дека	се	чува	евиденција	за	преносот	и	
приемот	на	податоците,	како	што	е	утврдено	во	член	17(2)(б)	на	
Одлуката	за	Европравда,	за	целите	на	член	19(3)	на	Одлуката	за	
Европравда.	Таквата	евиденција	осигурува,	како	што	се	бара	од	
член	22	на	Одлуката	за	Европравда,	дека	е	можно	да	се	провери	
и	утврди	до	кои	органи	се	пренесуваат	личните	податоци	и	кои	
лични	податоци	биле	внесени	во	автоматските	системи	за	обра-
ботка	 на	 податоците	 и	 кога,	 односно,	 кој	 го	 извршил	 нивното	
внесување.

2.		 Службеникот	за	заштита	на	податоците	врши	редовен	преглед	на	
оваа	евиденција	за	да	може	да	им	помогне	на	националните	чле-
нови	и	на	Колегиумот	во	однос	на	какви	било	прашања	поврзани	
со	заштитата	на	податоците	и	ги	врши	неопходните	истраги	во	
случај	на	нерегуларности.	Кога	е	тоа	потребно,	службеникот	за	
заштита	на	податоци	ги	информира	Колегиумот	и	Заедничкото	
надзорно	 тело	 следејќи	 ја	 постапката	што	 е	 утврдена	 во	 член	
17(4)	на	Одлуката	за	Европравда	за	сите	повреди	на	заштитата	
на	податоците	што	се	забележани	во	горенаведената	евиденција.	
Службеникот	за	заштита	на	податоци	осигурува	дека	е	информи-
ран	извршниот	директор,	кога	е	тоа	соодветно,	за	да	му	овозмо-
жи	да	ги	преземе	потребните	мерки	во	рамки	на	управата.

3.		 Службеникот	за	заштита	на	податоци,	по	барање,	му	дава	цело-
сен	пристап	на	Заедничкото	надзорно	тело	до	евиденцијата	што	
се	спомнува	во	став	1.

Член 26

Овластен пристап до лични податоци

1.	 Европравда	 презема	 соодветни	 технички	 мерки	 и	 утврдува	
организациски	 аранжмани	 за	 да	 осигури	 дека	 само	 национал-
ните	членови,	нивните	помошници	и	овластениот	персонал	на	
Европравда	 имаат,	 за	 постигнување	 на	 целите	 на	 Европравда,	
пристап	до	личните	податоци	што	се	обработуваат	од	страна	на	
Европравда	во	рамките	на	нејзините	оперативни	активности.

2.	 Овие	мерки	ги	земаат	предвид	целите	за	коишто	биле	собрани	и	
дополнително	обработени	податоците,	технолошкиот	напредок,	
нивото	на	безбедност	што	се	бара	од	чувствителната	природа	на	
работите	што	ги	врши	Европравда	и	барањата	што	се	воведени	
од	член	22	на	Одлуката	за	Европравда.

3.	 Секој	национален	член	на	Европравда	 ја	документира	и	 го	из-
вестува	 службеникот	 за	 заштита	 на	 податоци	 за	 политиката	
за	 пристап	што	 ја	 овластил	 во	 рамките	 на	 својата	 национална	
канцеларија	во	однос	на	досиејата	што	се	поврзани	со	предмет.	
Националните	членови	особено	осигуруваат	дека	се	утврдени	и	
се	почитуваат	соодветни	организациски	аранжмани	и	дека	пра-
вилно	се	употребуваат	техничките	и	организациските	мерки	што	
им	се	ставени	на	располагање	од	страна	на	Европравда.
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4.	 Колегиумот	може	да	 го	 овласти	 останатиот	персонал	на	Евро-
правда	за	пристап	до	досиејата	поврзани	со	предмет	кога	тоа	е	
потребно	за	извршувањето	на	задачите	на	Европравда.

Член 27

Ревизии и контрола

1.	 Службеникот	 за	 заштита	 на	 податоци	 ги	 следи	 законитоста	 и	
почитувањето	 на	 одредбите	 на	 Одлуката	 за	 Европравда,	 овој	
деловник	 и	 сите	 останати	 правила	 во	 врска	 со	 обработката	 на	
личните	податоци	што	се	применливи	за	Европравда.	За	таа	цел,	
службеникот	за	заштита	на	податоци	им	помага	на	националните	
членови	 во	 врска	 со	 прашањата	 поврзани	 со	 заштитата	 на	 по-
датоците	и	спроведува	годишни	истражувања	за	усогласеноста	
со	горенаведените	правила	во	рамките	на	Европравда.	Службе-
никот	за	заштита	на	податоци	им	поднесува	извештај	на	Коле-
гиумот	и	на	Заедничкото	надзорно	тело	за	резултатите	на	овие	
истражувања	и	за	сите	останати	релевантни	случувања	во	Евро-
правда.	Службеникот	за	заштита	на	податоци	осигурува,	кога	е	
тоа	соодветно,	дека	е	информиран	извршниот	директор	за	да	му	
овозможи	да	ги	преземе	потребните	мерки	во	рамки	на	управата.

2.	 Заедничкото	надзорно	тело	врши	контроли	и	ревизии	во	соглас-
ност	со	член	23(7)	на	Одлуката	за	Европравда.

ПОГЛАВЈЕ	IV

Тек	на	податоци	до	трети	страни	или	организации

Член 28

Тек на податоци до трети страни или организации

1.	 Европравда	вложува	напори	да	воспостави	спогодби	за	соработ-
ка	што	содржат	соодветни	одредби	во	врска	со	размената	на	лич-
ни	податоци	со	сите	партнери	со	коишто	редовно	врши	размена	
на	податоци.

2.	 Не	доведувајќи	 ги	 во	прашање	 случаите	 во	 коишто	 се	 склуче-
ни	 такви	 спогодби	 за	 соработка,	 Европравда	 пренесува	 лични	
податоци	 на	 некоја	 трета	 земја	 или	 на	 кој	 било	 од	 субјектите	
што	 се	наведени	во	член	27(1)	на	Одлуката	 за	Европравда	 ако	
тие	подлежат	на	Конвенцијата	за	заштита	на	лицата	во	поглед	на	
автоматизираната	обработка	на	личните	податоци,	потпишана	во	
Стразбур	на	28	јануари	1981	година,	или	кога	е	осигурено	соод-
ветно	ниво	на	заштита.

3.	 Одлуката	за	преносот	на	субјекти	што	не	се	страни	кон	Конвен-
цијата	на	Советот	на	Европа	од	28	јануари	1981	година	се	доне-
сува	од	страна	на	засегнатиот	национален	член	или	членови,	врз	
основа	на	процената	на	службеникот	за	заштита	на	податоците	
во	врска	со	соодветноста	на	нивото	на	заштита.	Соодветноста	на	
нивото	на	заштита	се	проценува	со	оглед	на	сите	околности	за	
секој	пренос	или	категорија	преноси.	Особено,	процената	про-
излегува	од	испитувањето	на	 следниве	 елементи:	 видот	на	по-
датоците,	целите	и	времетраењето	на	обработката	за	којашто	се	
пренесуваат	податоците,	земјата	на	потекло	и	земјата	на	крајно-
то	одредиште,	општите	и	секторските	законски	прописи	што	се	

применливи	во	предметната	земја	или	организација,	професио-
налните	и	безбедносните	правила	што	се	применливи	таму,	како	
и	постоењето	на	доволно	заштитни	механизми	воспоставени	од	
страна	на	примателот	на	преносот.	Таквите	заштитни	механизми	
може,	особено,	да	бидат	резултат	на	писмени	спогодби	што	се	
обврзувачки	за	контролорот	кој	го	врши	преносот	и	примателот	
кој	не	е	под	надлежност	на	некоја	од	страните	на	Конвенцијата.	
Содржината	на	предметните	спогодби	мора	да	ги	вклучува	реле-
вантните	елементи	на	заштита	на	податоците.	Во	случаите	кога	
процената	на	нивото	на	заштита	е	проблематична,	службеникот	
за	заштита	на	податоците	се	консултира	со	Заедничкото	надзор-
но	тело	пред	да	даде	процена	за	конкретниот	пренос.

4.	 Меѓутоа,	дури	и	кога	не	се	исполнети	условите	што	се	наведни	
во	претходниот	став,	националниот	член	може,	под	исклучител-
ните	околности	што	се	наброени	во	член	27(6)	на	Одлуката	за	
Европравда,	да	пренесе	податоци	до	трета	земја	со	единствена	
цел	 да	 преземе	 итни	 мерки	 за	 неутрализирање	 на	 непосредна	
сериозна	 опасност	 што	 му	 се	 заканува	 на	 некое	 лице	 или	 на	
јавната	безбедност.	Националниот	член	го	документира	таквиот	
вонреден	пренос	во	привременото	работно	досие	што	е	поврза-
но	со	предметот,	наведувајќи	ги	основите	за	таквиот	пренос	на	
податоци,	 и	 го	 информира	 службеникот	 за	 заштита	 на	 подато-
ците	 за	 таквиот	 пренос	 на	 податоци.	 Службеникот	 за	 заштита	
на	податоци	потврдува	дали	таквите	преноси	се	вршат	само	во	
исклучителни	и	итни	случаи.

ПОГЛАВЈЕ	V

Рокови	за	чување	на	личните	податоци

Член 29

Рокови за чување на личните податоци

1.	 Европравда	 презема	 соодветни	 технички	 мерки	 за	 да	 осигури	
дека	се	почитуваат	роковите	за	чување	на	личните	податоци	што	
се	утврдени	во	член	21	на	Одлуката	за	Европравда.

2.	 Системот	за	управување	со	предмети	особено	осигурува	дека	се	
преиспитува	потребата	за	чување	на	податоци	во	привремено	ра-
ботно	досие	на	секои	три	години	по	нивното	внесување.	Таквото	
преиспитување	мора	да	биде	правилно	документирано	во	систе-
мот,	вклучувајќи	ја	мотивацијата	за	носење	какви	било	одлуки,	
а	резултатот	од	преиспитувањето	автоматски	му	се	пренесува	на	
службеникот	за	заштита	на	податоци.

3.	 Системот	за	управување	со	предмети	посебно	ги	обележува	по-
датоците	што	се	евидентираат	за	ограничен	временски	период	во	
согласност	со	член	15(3)	на	Одлуката	за	Европравда.	За	овие	ка-
тегории	податоци,	преиспитувањето	на	потребата	за	задржување	
на	податоците	се	врши	на	секои	три	месеци	и	се	документира	на	
истиот	начин	како	што	е	наведено	во	ставовите	1	и	2.

4.	 Контролорот,	кога	тоа	е	потребно,	се	консултира	со	Колегиумот	
и	со	службеникот	за	заштита	на	податоци	во	врска	со	која	било	
одлука	за	задржување	на	податоците	во	подолг	временски	пери-
од	по	извршеното	преиспитување.
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ГЛАВА	V

ПРАВИЛА ЗА ДЕЈСТВИЈА ЗА ОБРАБОТКА ШТО НЕ СЕ 
ПОВРЗАНИ СО ПРЕДМЕТ

ПОГЛАВЈЕ	I

Општи	принципи

Член 30

Законитост и правичност на обработката

Личните	 податоци	 мора	 да	 се	 обработуваат	 правично	 и	 законито.	
Особено,	личните	податоци	може	да	се	обработуваат	само	ако:

(а)		бработката	е	неопходна	за	исполнување	на	законските	обврски	
чијшто	предмет	е	контролорот,	или

(б)		обработката	 е	 неопходна	 за	 извршување	 на	 договор	 во	 којшто	
субјектот	на	податоците	е	странка,	или	за	преземање	мерки	по	
барање	на	субјектот	на	податоците	пред	склучување	на	договор,	
или

(в)		субјектот	на	податоците	недвосмислено	дал	согласност,	или

(г)		 обработката	 е	 неопходна	 за	 заштита	 на	 клучните	 интереси	 на	
субјектот	на	податоците,	или

(д)		обработката	е	неопходна	за	целите	на	легитимните	интереси	на	
контролорот,	освен	кога	пред	таквите	интереси	предноста	им	се	
дава	на	интересите	за	основните	права	и	слободи	на	субјектот	на	
податоците,	за	кои	се	бара	заштита	во	согласност	со	член	4	на	
овој	деловник.

Член 31

Ограничување на намената

1.	 Личните	податоци	мора	да	се	обработуваат	за	конкретни	и	јасно	
дефинирани	законски	и	законити	цели	и	да	се	обработуваат	до-
полнително	само	ако	тоа	е	во	согласност	со	првичната	причина	
за	обработката.

2.	 Личните	податоци	што	се	собираат	исклучиво	за	осигурување	на	
безбедноста	 или	 контролата	 и	 управувањето	 со	 системите	 или	
операциите	 за	обработка	не	смее	да	се	користат	 за	какви	било	
други	цели,	со	исклучок	на	спречувањето,	истрагите,	откривање-
то	и	гонењето	на	тешките	кривични	дела.

Член 32

Обработка на посебните категории податоци

1.	 Забранета	 е	 обработката	 на	 лични	 податоци	што	 ги	 откриваат	
расното	или	етничкото	потекло,	политичките	мислења,	верските	
или	 филозофските	 уверувања,	 членството	 во	 синдикат,	 здрав-

ствената	состојба	или	сексуалниот	живот	или	кривичното	осу-
дување	за	цели	што	не	се	поврзани	со	предметот.

2.	 	Оваа	забрана	не	се	применува	ако:

(а)	 субјектот	на	податоците	дал	изречна	согласност	за	обработ-
ката	на	тие	податоци,	или

(б)	 обработката	е	неопходна	за	целите	на	почитување	на	посеб-
ните	права	и	законски	обврски	на	контролорот,	како	што	се	
обврските	во	областа	на	даночното	или	работното	права	што	
се	применливи	за	контролорот,	или,	ако	е	тоа	неопходно,	и	
под	услов	ако	со	тоа	се	сложил	службеникот	за	заштита	на	
податоците,	доколку	се	утврдени	соодветни	заштитни	меха-
низми,	или

(в)	 обработката	е	неопходна	за	заштита	на	клучните	интереси	на	
субјектот	на	податоците	или	на	друго	лице	во	случајот	кога	
субјектот	на	податоците	не	е	физички	или	правно	способен	
да	даде	согласност,	или

(г)	 обработката	 се	 однесува	 на	 податоци	 што	 биле	 очигледно	
јавно	обелоденети	од	страна	на	субјектот	на	податоците	или	
што	се	неопходни	за	утврдувањето,	остварувањето	или	од-
браната	на	законски	барања.

3.	 Податоците	што	се	спомнуваат	во	став	1	се	обработуваат	един-
ствено	за	целите	за	коишто	биле	првично	собрани.

Член 33

Исклучоци од правото на информирање на субјектите на 
податоците

1.	 Во	 контекст	 на	 неоперативното	 работење	 на	 Европравда,	 иск-
лучоците	 од	 општиот	 принцип	 за	 информирање	 на	 субјектот	
на	податоците	се	можни	кога	давањето	на	овие	информации	на	
субјектот	би	довело	во	прашање:

(а)	 важен	економски	или	финансиски	интерес	на	некоја	 земја-
членка	или	на	Европската	унија,	или

(б)	 заштитата	на	субјектот	на	податоците	или	правата	и	слобо-
дите	на	други	лица,	или

(в)	 националната	безбедност,	јавната	безбедност	или	одбраната	
на	земјите-членки.

2.	 Службеникот	за	заштита	на	податоците	се	информира	за	приме-
ната	на	овие	исклучоци.

Член 34

Известување на службеникот за заштита на податоците

1.	 Секој	контролор	претходно	го	известува	службеникот	за	заштита	
на	податоци	за	каква	било	операција	за	обработка	или	низа	такви	
операции	наменети	за	една	или	повеќе	поврзани	цели.



99 – Анекс 2: Деловник за обработка и заштита на личните податоци во Европравда

EN19.3.2005	 Службениот	весник	на	Европската	унија	 C68/9

2.		 Информациите	што	треба	да	се	дадат	вклучуваат:

(а)	 името	на	контролорот	и	податок	за	организациските	делови	
на	институцијата	или	органот	на	коишто	е	доверена	обработ-
ката	на	личните	податоци	за	некоја	конкретна	цел;

(б)		целта	или	целите	на	обработката;

(в)		опис	на	категоријата	или	категориите	субјекти	на	податоци	и	
на	податоците	или	категориите	податоци	поврзани	со	нив;

(г)		 правниот	 основ	 на	 операцијата	 за	 обработка	 за	 којашто	 се	
наменети	податоците;

(д)		примателите	или	категориите	приматели	на	коишто	може	да	
им	се	обелоденат	податоците;	и

(ѓ)		 општ	опис	што	овозможува	вршење	на	првична	процена	на	
соодветноста	на	безбедносните	мерки.

3.		 Службеникот	 за	 заштита	 на	 податоци	 веднаш	 се	 известува	 за	
секоја	релевантна	промена	што	влијае	врз	информациите	што	се	
спомнуваат	во	претходниот	став.

Член 35

Регистар

1.	 Службеникот	за	заштита	на	податоци	води	регистар	на	операци-
ите	за	обработка	за	коишто	бил	известен	во	согласност	со	прет-
ходната	одредба.

2.		 Регистарот	ги	содржи	најмалку	информациите	што	се	наведени	
во	член	34(2)(а)	до	(ѓ).

3.		 Службеникот	за	заштита	на	податоци	по	барање	му	дава	увид	на	
Заедничкото	надзорно	тело	во	сите	информации	што	се	содржа-
ни	во	регистарот.

Член 36

Обработка на лични податоци во име на контролорите

1.		 Кога	 операцијата	 за	 обработка	 во	име	на	 контролорот	 ја	 врши	
некој	надворешен	обработувач,	контролорот	избира	обработувач	
што	обезбедува	доволно	гаранции	во	однос	на	техничките	и	ор-
ганизациските	безбедносни	мерки	што	се	бараат	со	член	22	на	
Одлуката	за	Европравда	и	какви	било	релевантни	дополнителни	
документи	и	осигурува	усогласеност	со	таквите	мерки.

2.		 Вршењето	на	операцијата	за	обработката	преку	надворешен	об-
работувач	се	уредува	со	договор	или	правен	акт	што	го	обврзува	
обработувачот	пред	контролорот	и	предвидува,	особено,	дека:

(а)		обработувачот	постапува	единствено	во	согласност	со	упат-
ствата	од	контролорот;	и

(б)	 обврските	 во	 врска	 со	 доверливоста	 и	 безбедноста	што	 се	
утврдени	со	Одлуката	за	Европравда	и	со	овој	деловник	се	
обврзувачки	 и	 за	 обработувачот,	 освен	 ако,	 врз	 основа	 на	
член	16	или	член	17(3),	втора	алинеја,	на	Директивата	95/46/
ЕЗ	од	24	октомври	1995	година	за	заштита	на	лицата	во	по-
глед	на	обработката	на	лични	податоци	и	 слободниот	про-
ток	на	таквите	податоци	 (1),	обработувачот	е	веќе	предмет	
на	обврски	во	однос	на	доверливоста	и	безбедноста	што	се	
утврдени	во	националното	право	на	една	од	земјите-членки.

3.	За	целите	на	чувањето	докази,	делови	од	договорот	или	правниот	
акт	што	се	однесуваат	на	заштитата	на	податоците	и	барањата	за	
мерките	за	доверливост	и	безбедност	се	во	писмена	форма	или	
некоја	друга	еквивалентна	форма.

Член 37

Автоматски поединечни одлуки

Субјектот	на	податоците	има	право	да	не	подлежи	на	некоја	одлука	
што	произведува	правни	дејства	што	се	однесуваат	на	него	или	што	
значително	влијаат	врз	него	и	што	се	заснова	исклучиво	врз	автомат-
ска	обработка	на	податоци	што	е	наменета	за	оценување	определени	
лични	 аспекти	 што	 се	 поврзани	 со	 него,	 како	 што	 се	 резултатите	
на	 работа,	 сигурноста	 или	 поведението,	 освен	 ако	 одлуката	 не	 е	
изречно	 одобрена	 во	 согласност	 со	 националното	 или	 европското	
законодавство,	 или,	 доколку	 е	 тоа	 потребно,	 е	 одобрена	 од	 страна	
на	службеникот	за	заштита	на	податоци.	Во	секој	од	овие	случаи	се	
преземаат	мерки	за	заштита	на	легитимните	интереси	на	субјектот	
на	податоците,	 како	што	се	 активностите	што	му	овозможуваат	да	
изрази	мислење	или	да	ја	разбере	логиката	на	обработката.

ПОГЛАВЈЕ	II

Внатрешни	правила	за	заштитата	на	личните	податоци	и	приватнос-
та	во	контекст	на	внатрешните	телекомуникациски	мрежи

Член 38

Обем

1.	 Без	тоа	да	биде	во	спротивност	со	претходните	членови,	прави-
лата	што	се	содржани	во	ова	поглавје	се	применуваат	на	обработ-
ката	на	лични	податоци	во	врска	со	употребата	и	управувањето	
со	 телекомуникациски	 мрежи	 или	 терминална	 опрема	 што	 се	
користат	под	контрола	на	Европравда.

2.	 За	целите	на	правилата	што	 се	 содржани	 во	 ова	поглавје,	 „ко-
рисник“	значи	кое	било	физичко	лице	што	користи	телекомуни-
кациска	мрежа	или	 терминална	 опрема	под	 контрола	на	Евро-
правда.

.
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Член 39

Безбедност

1.	 Европравда	презема	соодветни	технички	и	организациски	мерки	
за	осигурување	на	безбедната	употреба	на	телекомуникациските	
мрежи	и	терминалната	опрема	(компјутери,	сервери,	хардвер	и	
софтвер),	доколку	е	тоа	потребно	заедно	со	давателите	на	јавно	
достапни	телекомуникациски	услуги	или	операторите	на	 јавни	
телекомуникациски	 мрежи.	 Земајќи	 ги	 предвид	 најновите	 тех-
нолошки	постигнувања	и	трошоците	за	нивното	спроведување,	
овие	мерки	осигуруваат	ниво	на	безбедност	што	е	соодветно	за	
утврдениот	ризик.

2.	 Во	 случај	 на	 каков	 било	 конкретен	 ризик	 од	 повреда	 на	 без-
бедноста	на	мрежата	или	терминалната	опрема,	Европравда	ги	
информира	 корисниците	 за	 постоењето	 на	 таквиот	 ризик	 и	 за	
можните	решенија	и	алтернативни	начини	на	комуникација.

Член 40

Доверливост на комуникациите

Европравда	ја	осигурува	доверливоста	на	комуникациите	преку	те-
лекомуникациските	мрежи	и	терминалната	опрема	во	согласност	со	
правото	на	Европската	заедница.

Член 41

Податоци за сообраќајот и фактурирањето

1.	 Податоците	 за	 сообраќајот	 што	 се	 однесуваат	 на	 корисниците	
што	е	обработуваат	за	утврдување	на	повиците	и	останатите	вр-
ски	преку	телекомуникациската	мрежа	се	бришат	или	се	прават	
анонимни	по	завршувањето	на	повикот	или	другата	врска.

2.	 Исклучоците	 од	 овој	 општ	 принцип	 (како	 што	 е	 потребата	 за	
чување	определени	податоци	за	сообраќајот	ако	тие	се	поврза-
ни	со	процесот	за	евидентирање	во	дневник	што	е	неопходен	за	
определени	досиеја	или	за	целите	на	наплаќање	на	приватните	
повици)	 се	дозволени	само	ако	се	предвидени	во	внатрешните	
правила	што	ги	донесува	Европравда	по	консултации	со	служ-
беникот	 за	 заштита	 на	 податоци.	Ако	 службеникот	 за	 заштита	
на	податоци	не	е	задоволен	со	законитоста	или	соодветноста	на	
таквите	исклучоци,	се	вршат	консултации	со	Заедничкото	над-
зорно	тело.

3.	 Обработката	 на	 податоците	 за	 сообраќајот	 и	 фактурирањето	 се	
врши	единствено	од	лицата	што	се	задолжени	за	управување	со	
фактурирањето,	сообраќајот	или	буџетот.

Член 42

Именици на корисници

1.	 Личните	податоци	што	се	содржани	во	печатени	или	електрон-
ски	именици	на	корисници	и	пристапот	до	таквите	именици	се	

ограничени	на	она	што	е	строго	неопходно	за	посебните	цели	на	
именикот.

2.	 Таквите	 именици	 им	 се	 достапни	 единствено	 на	 корисниците	
на	Европравда,	исклучиво	за	внатрешна	употреба	или	во	други	
меѓуинституционални	именици	што	се	сметаат	за	соодветни.

ПОГЛАВЈЕ	III

Посебни	правила

Член 43

Дополнителни правила

Кога	 е	 тоа	 неопходно,	 Европравда	 изготвува	 дополнителни	 прави-
ла	 во	 врска	 со	обработката	на	 личните	податоци	во	операции	што	
не	 се	 поврзани	 со	 предмет.	 За	 таквите	 правила	 се	 известува	 Заед-
ничкото	 надзорно	 тело	 и	 тие	 се	 објавуваат	 во	 посебни	 внатрешни	
прирачници.

ГЛАВА	VI

ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 44

Ревизија на постоечкиот деловник

1.	 Овој	 деловник	 се	 ревидира	 редовно	 за	 да	 се	 процени	 дали	 се	
потребни	какви	било	измени.	Сите	измени	на	овој	деловник	ги	
следат	истите	постапки	како	оние	што	се	утврдени	за	неговото	
одобрување	во	Одлуката	за	Европравда.

2.	 Службеникот	за	заштита	на	податоци	ги	информира	Претседате-
лот	на	Колегиумот	и	Заедничкото	надзорно	тело	ако	смета	дека	
се	потребни	измени	на	овој	деловник.

3.	 Заедничкото	надзорно	тело	го	известува	Колегиумот	за	сите	су-
гестии	или	препораки	во	врска	со	измените	на	овој	деловник.

Член 45

Влегување во сила и објавување

1.		 Овој	деловник	влегува	во	сила	следниот	ден	по	конечното	одоб-
рување	од	страна	на	Советот.

2.		 Деловникот	 се	 објавува	 во	 Службениот	 весник	 на	 Европската	
унија.
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Дополнителни правила што дефинираат специфични аспекти на при-
мената на правилата за обработка и заштита на личните податоци во 
Европравда за активностите што не се поврзани со предмети

(Усвоени	од	Колегиумот	на	Европравда	на	27	јуни	2006	год.)

Колегиумот	на	Европравда,

Имајќи	ја	предвид	Одлуката	на	Советот	од	28	февруари	2002	година	за	основање	на	Европравда	
во	насока	на	јакнење	на	борбата	против	тешкиот	криминал	(во	понатамошниот	текст	како	Одлу-
ка	за	основање	на	Европравда),

Имајќи	ги	предвид	правилата	за	обработка	и	заштита	на	личните	податоци	(во	понатамошниот	
текст	како	правила	за	заштита	на	податоци),	усвоени	од	Колегиумот	на	Европравда	на	21	октом-
ври	2004	година,	особено	членот	43	од	истите,

Со	оглед	на	тоа	што:

(1)	Примената	на	правилата	 за	 заштита	на	податоците	резултира	со	специфични	прашања	во	
однос	на	постапките	и	организацијата	во	однос	на	обработка	на	податоците	што	не	се	поврзани	
со	предметот.

(2)	Спротивно	на	членот	21	од	правилата	за	заштита	на	податоците	поврзани	со	предметот,	овие	
правила	не	содржат	дефинирани	постапки	за	примена	на	правата	на	субјектите	на	тие	податоци	
споменати	во	членот	9	од	овие	правила	за	активностите	кои	не	се	поврзани		со	предметот.

(3)	Членот	43	од	правилата	за	заштита	на	податоците	овозможува	Европравда	да	дефинира	до-
полнителни	правила	во	однос	на	обработката	на	личните	податоци	во	случај	на	активности	што	
не	се	поврзани	со	предметот,	онаму	каде	што	тоа	е	потребно.

(4)	Правилата	за	постапката	за	обработка	и	заштита	на	личните	податоци	што	не	се	поврзани	со	
предметот	мора	да	бидат	во	согласност	со	принципите	и	правилата	што	се	применуваат	за	сите	
европски	институции	и	тела,	под	услов	таквата	обработка	да	биде	извршена	при	вршење	на	ак-
тивностите	кои	делумно	или	целосно	потпаѓаат	под	опсегот	на	правото	на	Заедницата.

ОДЛУЧИ	КАКО	ШТО	СЛЕДУВА:

ДЕЛ 1  
Општи одредби

Член 1 
Предмет и обем

1.	Без	оглед	на	сите	дополнителни	правила	што	според	Европравда	може	да	биде	неопходно	да	
се	дефинираат	во	иднина,	овие	дополнителни	правила	имаат	за	цел	дефинирање	на	одредени	
специфични	аспекти	од	примената	на	правилата	за	заштита	на	податоците	кај	активностите	што	
не	се	поврзани	со	предметот,	во	согласност	со	членот	43	од	овие	правила.

Анекс 3

Дополнителни правила во постапката за обработка и заштита  
на личните податоци што не се поврзани со предмет
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2.	„	Податоци	што	не	се	поврзани	со	предмет“	како	што	е	наведено	во	член	3	од	правилата	за	
заштита	на	податоците,	во	насока	на	декларацијата	на	Колегиумот	од	27	јануари	20051,	се	лич-
ни	податоци	на	вработени	во	Европравда	и	чисто	административни	податоци	што	се	чуваат	во	
Европравда.

Член 2  
Дефиниции

За	целите	на	овие	дополнителни	правила	и	без	оглед	на	дефинициите	што	ги	даваат	правилата	
за	заштита	на	податоците:

1.	 „контролор“	значи	национални	членови,	административниот	директор,	раководител	
на	единица	или	сектор	и	секој	организациски	субјект	во	Европравда,	кој	самостојно	
или	заеднички	со	другите	ги	дефинира	целите	и	средствата	за	обработка	на	личните	
податоци,	како	што	е	идентификувано	во	известувањето	што	се	испраќа	до	службени-
кот	за	заштита	на	личните	податоци	(во	понатамошниот	текст	СЗП)	во	согласност	со	
членот	34	од	правилата	за	заштита	на	податоците;

2.	 „Вработени	во	Европравда“	значи	националните	членови	и	помошници,	вклучително	
носители	на	функции,	персоналот	во	Европравда,	привремено	ангажирани	лица,	ста-
жанти	и	секое	друго	лице	што	работи	во	Европравда.

ДЕЛ 2 
Службеник за заштита на податоци 

Член 3 
Специфични задачи, задолженија и обврски на Службеникот за заштита на податоците 
во делот активности што не се поврзани со предмет

Без	оглед	на	одредбите	содржани	во	Одлуката	за	основање	на	Европравда	и	правилата	за	зашти-
та	на	податоци,	како	и	надворешните	овластувања	за	контрола	на	Заедничкото	надзорно	тело	на	
Европравда,	Службеникот	за	заштита	на	податоци	ќе	биде	одговорен	за	следните	задачи,	задол-
женија	и	овластувања	при	обработката	на	податоците	што	не	се	поврзани	со	предмет:

1.	Службеникот	за	заштита	на	податоците	може	да	даде	препораки	за	практично	подобрување	на	
заштитата	на	податоците	до	Административниот	директот	на	Европравда	и	да	го	советува	него/
неа	и	контролорот	за	работи	поврзани	со	примената	на	одредбите	за	заштита	на	податоците	при	
активности	што	не	се	поврзани	со	предмет.	Тој/таа	може	да	му	предложи	на	Колегиумот	и	на	
Административниот	директор	административни	мерки	и	да	даде	општи	препораки	за	соодветна	
примена	на	релевантните	правила	за	заштита	на	податоците.

1 Одлука	на	Колегиумот	на	Европравда	за	усвојување	на	декларација	во	врска	со	деловникот	
за	обработка	и	заштита	на	личните	податоци	во	Европравда,	усвоена	на	27	јануари	2005	год.
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2.	Понатаму,	тој/таа,	по	своја	иницијатива	или	на	барање	на	Колегиумот	на	Европравда,	Адми-
нистративниот	директор,	контролорот,	Комисијата	за	персоналот	што	е	засегнат	или	поединец	
вработен	 во	Европравда,	 може	 да	 испитува	 работи	 или	 појави	што	 директно	 се	 поврзани	 со	
задачите	што	ги	врши	и	кои	ќе	ги	забележи	и	за	нив	да	го	извести	лицето	што	побарало	истрага	
и/или	да	го	извести	контролорот.

2.	Службеникот	за	заштита	на	податоците	може	да	го	консултираат	Колегиумот	на	Европравда,	
Административниот	директор,	засегнатиот	контролор,	Комисијата	за	персоналот	или	кој	било	
вработен	во	Европравда,	без	притоа	да	ги	користат	официјалните	канали	на	комуникација,	за	
кое	било	прашање	поврзано	со	толкувањето	или	примената	на	релевантните	одредби	за	заштита	
на	податоци.

3.	Никој	нема	да	биде	повикан	на	одговорност	за	работа	за	која	бил	известен	Службеникот	за	
заштита	на	податоци	или	Заедничкото	надзорно	тело	за	наводно	прекршување	на	одредени	од-
редби	за	заштита	на	податоците.	

4.	При	вршењето	на	своите	задолженија	и	обврски,	Службеникот	за	заштита	на	податоци

a)	 Ќе	има	пристап,	во	кое	било	време,	до	податоците	што	се	предмет	на	обработка	и	до	
сите	канцеларии,	уреди	за	обработка	на	податоци	и	носачи	на	податоци;

б)		 Може	да	побара	правно	мислење	од	правната	служба	на	Европравда	и	технички	упат-
ства	од	соодветните	служби	на	Европравда,	онаму	каде	што	тоа	ќе	биде	потребно.

5.	Дополнително	на	другите	задачи	што	ги	извршува,	Службеникот	за	заштита	на	податоците

a)	 Одговара	на	барања	од	Заедничкото	надзорно	тело,	во	рамките	на	своите	надлежности,	
соработува	со	Заедничкото	надзорно	тело	на	негово	барање	или	по	своја	иницијатива;

б)	 Одобрува	пристап	до	регистарот	наведен	во	член	35	од	правилата	за	заштита	на	подато-
ците	на	сите	лица	во	согласност	со	постапката	дефинирана	во	член	6	од	овие	правила;

в)	 Обезбедува	заштита	на	правата	и	слободите	на	субјектите	на	податоците	да	не	бидат	
злоупотребени	во	процесот	на	обработка;

г)		 Онаму	каде	што	е	соодветно,	соработува	при	вршење	на	своите	функции,	со	службе-
ниците	за	заштита	на	податоци	од	други	европски	институции	и	тела,	особено	преку	
размена	на	искуства	и	најдобри	практики;

д)		 На	барање	на	претседателот	на	Колегиумот	или	на	барање	на	административниот	дирек-
тор	ја	претставува	Европравда	во	целата	материја	поврзана	со	заштита	на	податоците.

6.	Службеникот	за	заштита	на	податоци	го	информира	Заедничкото	надзорно	тело	за	следната	
обработка	на	податоци	која	во	себе	носи	одредени	специфични	ризици:

a)	 Обработка	на	податоци	поврзани	со	 здравјето	и	 со	престапи,	 кривични	пресуди	или	
безбедносни	прашања;

б)		 Обработка	на	податоци	со	цел	процена	на	личните	аспекти	поврзани	со	субјектот	на	по-
датоците,	вклучително	неговата	или	нејзината	способност,	ефикасност	и	однесување;

в)		 Обработка	на	податоци	што	овозможува	врска	помеѓу	податоци	што	се	обработуваат	за	
различни	цели,	кое	не	е	во	согласност	со	националното	или	законодавството	на	Заедни-
цата;	
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г)		 Обработка	на	податоци	за	цели	на	исклучување	поединци	од	право,	бенефиција	или	
договор.

7.	Службеникот	за	заштита	на	податоците	и	неговиот	персонал	не	смеат	да	ги	откриваат	инфор-
мациите	или	документите	што	ги	добиле	во	текот	на	извршување	на	своите	задолженија.

ДЕЛ 3 
Права и обврски на учесниците во областа на заштитата на податоци

Член 4  
Контролори

1.	Контролорите	се	одговорни	да	обезбедат	обработката	што	е	во	рамките	на	нивата	контрола	
да	биде	во	согласност	со	правилата	за	заштита	на	податоци	кои	се	однесуваат	за	Европравда.

2.	Посебно,	контролорите	го	вршат	следното:

(a)	Во	согласност	со	членот	34	од	правилата	за	 заштита	на	податоците,	даваат	претходно	из-
вестување	до	Службеникот	за	заштита	на	податоци	за	постоење	на	обработка	на	податоци	или	
повеќе	такви	активности,	со	една	или	повеќе	цели,	како	и	за	значајните	промени	во	одредена	
обработка.

б)	Помага	на	Службеникот	за	заштита	на	податоци	и	Заедничкото	надзорно	тело	при	вршење	на	
нивните	задачи,	особено,	преку	давање	информации	како	одговор	на	нивните	барања,	во	рок	од	
најдоцна	30	дена;

в)	Спроведува	соодветни	технички	и	организациски	мерки	и	дава	соодветни	упатства	на	својот	
персонал,	за	да	се	осигури	доверливоста	на	обработката	и	нивото	на	безбедност	соодветно	на	
ризиците	од	конкретната	обработка	на	податоци;

г)	Онаму	каде	што	е	соодветно,	се	консултира	со	Службеникот	за	заштита	на	податоци	за	со-
образноста	 на	 постапките	 за	 обработка	 со	 применливите	 одредби	 за	 заштита	 на	 податоците,	
особено	ако	има	причина	да	верува	дека	одредени	постапки	за	обработка	не	се	во	согласност	
со	правилата	за	заштита	на	податоците.	Исто	така,	може	да	се	консултираат	со	Службеникот	за	
заштита	на	податоците	и/или	со	Службеник	од	одделението	за	безбедност	и	безбедност	на	ин-
формациите	(Infosec)	за	прашања	поврзани	со	доверливоста	на	обработката	и	за	безбедносните	
мерки	што	се	преземаат	согласно	членот	22	од	Одлуката	за	Европравда	и	согласно	членот	7	од	
правилата	за	заштита	на	податоците.

Член 5 
Вработени во Европравда

Сите	вработени	во	Европравда	придонесуваат	за	примената	за	релевантните	одредби	за	заштита	
на	податоците,	како	и	за	правилата	за	безбедност	и	доверливост	при	обработката	на	личните	
податоци,	во	согласност	со	членот	22	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда	и	членот	7	и	10	од	
правилата	за	заштита	на	податоците.

ДЕЛ 4 
Регистар на известувања за постапки за обработка на податоци
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Член 6 
Пристап до регистарот на известувања за обработка

1.	Службеникот	за	заштита	на	податоците	ќе	преземе	соодветни	мерки	за	да	обезбеди	сите	лица	
да	имаат	пристап	до	регистарот	на	известувања	за	обработка	наведен	во	членот	35	од	правилата	
за	заштита	на	податоци,	до	копија	од	информациите	што	се	достапни.	Особено,	Службеникот	за	
заштита	на	податоците	ќе	обезбеди	информации	до	заинтересираните	лица	за	начините	и	лока-
цијата	на	поднесување	на	барањата	за	пристап	до	Регистарот.

2.	Освен	во	случај	кога	е	одобрен	пристап	преку	интернет,	барањата	за	пристап	до	Регистарот	се	
поднесуваат	во	писмена	форма	и	електронски.

3.	Ако	одредено	барање	не	е	доволно	прецизно,	Службеникот	за	заштита	на	податоци	ќе	побара	
од	барателот	да	го	појасни	барањето	и	ќе	му	помогне	на	истиот	по	појаснувањето.

ДЕЛ 5 
Постапка за субјектите на податоците да ги искористат своите права 

Член 7 
Да се следи внатрешната постапка во врска со исполнувањето на правата на субјектите 
на податоците според членот 9 од правилата за заштита на податоци во постапки што не 
се поврзани со предмет

1.	Поединците	што	сакаат	да	ги	исполнат	своите	права	за	пристап,	исправка,	блокирање	и	бри-
шење	во	постапки	што	не	се	поврзани	со	предмет	може	да	ги	поднесат	своите	барања	директно	
до	контролорот	или	до	службеникот	за	заштита	на	податоците,	кој	понатаму	го	проследува	ба-
рањето	до	контролорот.	Ако	е	неопходно,	Службеникот	за	заштита	на	податоците	ќе	му	помогне	
на	субјектот	на	податоците	при	идентификувањето	на	контролорот	на	податоците	и	ќе	му	ги	
обезбеди	соодветните	формулари	за	доставување	на	барање.

2.	 Барањата	 за	 користење	на	 правата	 ги	 разгледува	 контролорот	 на	 соодветните	 податоци	 од	
барањето,	кој	обезбедува	копија	од	истото	на	барање	од	Службеникот	за	заштита	на	податоците	
за	потребите	на	својата	евиденција	и	на	Административниот	директор,	кој	ја	има	крајната	од-
говорност	во	однос	на	исходот	од	барањето,	во	својство	на	Раководител	на	администрацијата.

3.	Контролорот	надлежен	за	барањето	ќе	ги	изврши	сите	неопходни	проверки	и	ќе	го	информира	
Службеникот	за	заштита	на	податоците	и	ќе	поднесе	извештај	до	Административниот	директор	
за	исходот	од	тие	проверки.

4.	Административниот	директор	ќе	побара	совет	од	Службеникот	за	заштита	на	податоците	во	
врска	 со	 определениот	 предмет.	 Административниот	 директор,	 врз	 основа	 на	 информациите	
дадени	од	контролорот	и	од	Службеникот	за	заштита	на	податоци,	донесува	одлука	за	опреде-
лениот	предмет.

5.	Службеникот	за	заштита	на	податоци	ја	проследува	конечната	одлука	од	Административниот	
директор	до	субјектот	на	податоците	и	го	информира	за	можноста	за	поднесување	приговор	до	
Заедничкото	надзорно	тело	во	случај	кога	тој	не	е	задоволен	од	одговорот	од	Европравда.	Вак-
вото	информирање	на	субјектот	на	податоците	не	влијае	врз	неговите/нејзините	обврски	според	
членот	17.4	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда.	
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6.	Активностите	во	врска	со	барањето	се	завршуваат	во	рок	од	три	месеци	по	приемот	на	истото.	
Субјектот	на	податоците	може	да	се	обрати	со	предметот	до	Заедничкото	надзорно	тело,	ако	не	
добие	одговор	на	барањето	во	рамките	на	предвидениот	рок.

Член 8  
Специфични одредби

1.	Во	случај	кога	субјектот	на	податоците	бара	користење	на	неговото	право	за	пристап,	субјек-
тот	има	право	да	 ги	добие	 следните	информации	преку	увид	на	 самото	место	или	добивање	
копија	од	истите:

a)		 Потврда	дали	се	обработуваат	неговите/нејзините	податоци;

б)	 Информации	во	однос	на	целите	на	обработката,	категоријата	на	засегнатите	податоци	
и	примачите	или	категоријата	примачи	на	кои	се	откриваат	податоците;

в)	 Пренесување	на	податоците	што	се	обработуваат	и	какви	било	достапни	информации	
на	нивниот	извор;

г)	 Информации	за	логиката	на	автоматизиран	процес	на	донесување	на	одлуки	поврзани	
со	субјектот.

2.	Секое	барање	на	субјект	на	податоци	за	корекција	на	неточни	или	нецелосни	лични	податоци	
треба	да	ги		опфаќа	точните	податоци	и	корекцијата	што	треба	да	се	направи.	Таквото	барање	
Европравда	веднаш	го	разгледува.

3.	Европравда	веднаш	го	разгледува	секое	барање	за	блокирање	податоци.	Барањето	треба	да	
ги	содржи	засегнатите	податоци	и	причините	за	нивно	блокирање.	Европравда	го	информира	
субјектот	на	податоците	подносител	на	барањето	пред	да	се	одблокираат	податоците.

4.	Субјектот	на	податоците	има	право	да	добијат	блокирање	на	податоци	во	следните	случаи:

a)	 кога	субјектот	ги	оспорува	податоците,	со	времетраење	што	ќе	му	овозможи	на	Евро-
правда	да	ја	потврди	точноста	на	податоците,	вклучително	целосноста	на	истите;	или

б)	 кога	Европравда	повеќе	нема	потреба	да	 ги	 чува	 за	 спроведување	на	 своите	 задачи,	
меѓутоа	истите	мора	да	бидат	во	евиденцијата	кака	доказ;	или

в)	 кога	обработката	на	истите	е	незаконска	и	субјектот	на	податоците	се	спротивставува	на	
бришење	на	истите	и	бара	блокирање	наместо	бришење.

5.	Субјектот	на	податоци	може	да	побара	бришење	на	податоците	веднаш	во	 случај	на	неза-
конска	обработка,	особено	во	случај	на	прекршување	на	одредбите	од	членовите5,	6,	30,	31	и	
32	од	правилата	за	заштита	на	податоци.	Барањето	треба	да	ги	наведува	конкретните	податоци	
и	причините	или	доказите	за	незаконитоста	на	обработката.	Кај	автоматизираните	системи	за	
документирање,	бришењето	се	овозможува	со	помош	на	сите	неопходни	мерки,	со	исклучок	на	
можноста	за	понатамошна	обработка	на	избришаните	податоци.	Ако	бришењето	не	е	возможно	
од	технички	причини,	Административниот	директор,	по	консултација	со	Службеникот	за	зашти-
та	на	податоци	и	заинтересираното	лице,	ќе	дадат	упатства	на	контролорот	да	веднаш	да	изврши	
блокирање	на	податоците.
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6.	Административниот	директор	на	Европравда,	во	случај	кога	Европравда	врши	корекција,	бло-
кирање	или	бришење	на	лични	податоци	на	барање,	ќе	обезбеди	информирање	на	давателите	и	
примачите	на	ваквите	податоци	за	промените	извршени	во	личните	податоци.

ДЕЛ 6 
ИСТРАЖНА ПОСТАПКА 

Член 9  
Практични начини за спроведување истражни постапки од страна на Службеникот 
за заштита на податоци во врска со функциите утврдени во членот 12 од правилата за 
заштита на податоци и членот 3 од овие дополнителни правила за податоци што не се 
поврзани со предмет

1.	 Без	 оглед	 на	 надлежностите	 на	 надворешната	 контрола	 на	 Заедничкото	 надзорно	 тело,	
претставките	за	наводно	прекршување	на	правилата	за	заштита	на	податоци	или	барањата	за	
спроведување	истрага	се	упатуваат	од	Колегиумот	на	Европравда,	Административниот	дирек-
тор,	контролорот,	Комисијата	за	персонал	или	кој	било	вработен	во	Европравда,	до	Службеникот	
за	заштита	на	податоци,	во	писмена	форма,	преку	соодветен	формулар.	Во	случај	на	очигледна	
несоодветна	употреба	на	правото	за	барање	истрага,	на	пример,	во	случај	кога	поединец	поднел	
исто	барање	и	претходно,	службеникот	за	заштита	на	податоци	не	е	обврзан	да	даде	одговор	на	
барателот.

2.	Во	рок	од	15	дена	по	приемот,	службеникот	за	заштита	на	податоци	испраќа	потврда	за	прием	
до	лицето	што	побарало	истрага	или	поднело	претставка	за	наводно	прекршување	на	заштитата	
на	податоци	и	потврдува	дали	барањето	ќе	се	третира	како	доверливо.	Службеникот	за	заштита	
на	податоци	го	информира	Административниот	директор	за	поднесеното	барање	за	поведување	
истрага.

3.	Службеникот	за	заштита	на	податоци	ќе	побара	од	контролорот	што	е	одговорен	за	обработ-
ката	на	конкретните	податоци	писмена	изјава	за	ова	прашање.	Контролорот	одговара	на	службе-
никот	за	заштита	на	податоци	во	рок	од	15	дена.	Службеникот	за	заштита	на	податоци	може	да	
побара	дополнителни	информации	од	други	страни,	како	што	е	службеникот	од	одделението	за	
безбедност	и	безбедност	на	информациите	(Infosec)	во	Европравда.	Ако	е	потребно,	тој/таа	може	
да	побара	мислење	 за	 прашањето	 од	правната	 служба.	Службеникот	 за	 заштита	на	податоци	
треба	да	ги	добие	информациите	или	мислењето	во	рок	од	30	дена.

4.	 Службеникот	 за	 заштита	 на	 податоци	 го	 известува	 лицето	 подносител	 на	 барањето	 или	
претставката	за	наводното	прекршување	најдоцна	три	месеци	по	прием	на	истото.

5.	Ако	службеникот	за	заштита	на	податоци	одлучи	дека	според	него	обработката	на	податоците	
што	не	се	поврзани	со	предмет	кои	биле	под	истрага	не	се	во	согласност	со	правилата	за	заштита	
на	личните	податоци,	го	информира	Административниот	директор	за	тој	да	преземе	неопходни	
мерки	во	рамките	на	управата,	дополнително	на	постапката	утврдена	со	членот	17.4	од	Одлуката	
за	Европравда.
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Член 10 
Стапување на сила 

Овие	правила	се	проследуваат	до	Заедничкото	надзорно	тело	и	внатрешно	се	објавуваат	во	Ев-
роправда.	Стапуваат	во	сила	наредниот	ден	по	нивното	објавување.

Во	Хаг,	на	датум

За	Колегиумот	на	Европравда,	

Претседател

Мајкл Г. Кенеди
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Анекс 4

Акт на Заедничкото надзорно тело на Европравда

IV
(Известувања)

ИЗВЕСТУВАЊА	ОД	ИНСТИТУЦИИ	НА	ЕВРОПСКАТА	УНИЈА,	ТЕЛА,	 
КАНЦЕЛАРИИ	И	АГЕНЦИИ

СОВЕТ

АКТ НА ЗАЕДНИЧКОТО НАДЗОРНО ТЕЛО НА ЕВРОПРАВДА

Од 23 јуни 2009г.

што го утврдува деловникот на телото

(едногласно усвоен на пленарната седница на Заедничкото надзорно тело на Европравда на 23 јуни 2009г.)

(2010/C	182/03)

ЗАЕДНИКОТО	НАДЗОРНО	ТЕЛО

Имајќи	ја	предвид	Одлуката	на	Советот	од	28	февруари	2002	година	
за	основање	на	Европравда	во	насока	на	јакнење	на	борбата	против	
тешкиот	криминал	 (во	понатамошниот	 текст	како	Одлука	 за	осно-
вање	на	Европравда)1,	последно	изменета	и	дополнета	на	16	декем-
ври	20082,	особено	членот	23	од	истата,

Со	оглед	на	тоа	што	лицата	назначени	од	земјите-членки,	во	соглас-
ност	со	членот	23(1)	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда	го	ус-
војуваат	Деловникот	на	Заедничкото	надзорно	тело,	кое

ГО	ДОНЕСЕ	СЛЕДНИОТ	ДЕЛОВНИК:

НАСЛОВ	I

ЗАДАЧИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ЗАЕДНИЧКОТО НАДЗОРНО 
ТЕЛО

Член 1 

Задачи 

Заедничкото	надзорно	тело	ги	врши	задачите	утврдени	со	членовите	
17(4)(б),	19(8)	23(1)	и	(7)	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда.

Член 2

Овластувања

1.	 Заедничкото	 надзорно	 тело,	 за	 извршување	 на	 своите	 задачи,	
ги	има	овластувањата	утврдени	со	Одлуката	 за	основање	на	Евро-
правда.

2.	 Особено,	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 има	 овластување	 за	 доби-
вање	 информации	 од	 Европравда,	 целосен	 пристап	 до	 сите	 доку-

1 Сл.	весник	63,	6.3.2002,	стр.	1
2 Сл.	Весник	L	138,	4.6.2009,	стр.	4

менти	 на	 Европравда	 без	 разлика	 дали	 се	 во	 хартиена	 форма	 или	
се	 чуваат	 електронски	 и	 да	 добие	 пристап	 до	 сите	 простории	 на	
Европравда,	 во	 секое	 време.	 Тука	 се	 вклучени	 информациите	 за	 и	
пристапот	до	хардверот	и	софтверот,	секогаш	кога	тоа	е	неопходно	
за	извршување	на	задачите	на	Заедничкото	надзорно	тело.	Може	да	
се	предвидат	правила	за	соработката	помеѓу	Заедничкото	надзорно	
тело	и	Колегиумот	на	Европравда.

НАСЛОВ	II

ДЕЛОВНИК	НА	ЗАЕДНИЧКОТО	НАДЗОРНО	ТЕЛО

Член 3

Состав

1.	Заедничкото	надзорно	тело	е	составено	во	согласност	со	членот	
23(1)	до	(5)	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда.

2.	Судија	назначен	од	земја-	членка	станува	постојан	член	откако	ќе	
биде	избран	на	пленарна	седница	од	лицата	назначени	од	земјите-	
членки,	во	согласност	со	став	1	и	останува	да	биде	постојан	член	во	
период	од	три	години.	Изборите	се	одржуваат	на	годишно	ниво	за	
еден	постојан	член	на	Заедничкото	надзорно	тело	и	се	одвиваат	со	
тајно	гласање.	Со	Заедничкото	надзорно	тело	раководи	член	кој	е	во	
третата	година	од	мандатот	по	изборите.	Постојаните	членови	може	
да	бидат	реизбрани.

3.	Назначени	лица	кои	сакаат	да	бидат	избрани	ја	поднесуваат	своја-
та	кандидатура	во	писмена	форма	до	Секретаријатот	на	Заедничкото	
надзорно	тело	десет	дена	пред	состанокот	на	кој	ќе	се	одржи	изборот.	
Во	отсуство	на	кандидати	за	избор,	назначеното	лице/лица	со	најдолг	
стаж	ќе	се	смета	за	избрано,	се	додека	некој	друг	кандидат	не	покаже	
интерес	за	пополнување	на	местото,	под	услов	интересот	да	го	по-
каже	пред	наредната	пленарна	седница.	Во	тој	случај,	се	спроведува	
пишана	 постапка	 во	 согласност	 со	 членот	 6(7)	 од	 овие	 правила	 и	
новоизбраниот	член	го	презема	останатото	време	од	мандатот	на	на-
значеното	лице	со	најдолг	стаж.	Ако	ниту	еден	делегат	не	покаже	ин-



110 – Анекс 4: Акт на Заедничкото надзорно тело на Европравда

ENC	182/4	 Службениот	весник	на	Европската	унија	 7.7.2010.

терес	пред	наредната	пленарна	седница,	делегатот	со	најдолг	стаж	ќе	
остане	член	на	Заедничкото	надзорно	тело	се	до	крајот	на	мандатот.	
Делегатите	што	не	поднеле	кандидатури	нема	повеќе	од	еднаш	да	се	
сметаат	за	избрани	преку	ваквата	постапка.	Во	случај	кога	делегатот	
со	најдолг	стаж	веќе	бил	член	на	Заедничкото	надзорно	тело	и	нема	
кандидати,	ќе	се	смета	за	избран	следниот	делегат	со	најдолг	стаж.

4.	Членовите	на	Заедничкото	надзорно	тело	се	независни,	не	се	обвр-
зани	со	упатства	за	вршење	на	нивните	должности	и	се	под	надлеж-
ност	единствено	на	законот.	Посебно,	тие	не	смеат	истовремено	да	
бидат	членови	на	друго	тело	дефинирано	според	Одлуката	за	осно-
вање	на	Европравда	или	да	бидат	дел	од	персоналот	на	Европравда.

5.	Член	на	Заедничкото	надзорно	тело,	кој,	во	исклучителни	случаи,	
не		е	во	можност	да	присуствува	на	состанок,	може	да	назначи	заме-
ник	кој	треба	да	ги	исполнува	барањата	од	членот	23(1)	од	Одлуката	
за	основање	на	Европравда.	Правата	и	обврските	на	членовите	спо-
ред	овој	деловник	се	применуваат	и	за	нивните	заменици.

6.	 Во	 случај	 на	 конфликт	 на	 интереси,	 засегнатото	 лице	 треба	 да	
извести	 за	 интересот	 и	 да	 се	 повлече	 од	 учеството	 во	 дискусијата	
и	одлучувањето	по	тоа	прашање.	Тој	или	таа,	онаму	каде	што	е	не-
опходно,	 може	 да	 биде	 исклучен/а	 со	мнозинско	 тајно	 гласање	 од	
членовите	 што	 присуствуваат	 на	 состанокот.	 Засегнатото	 лице	 ќе	
биде	 сослушано	пред	да	 биде	исклучено,	меѓутоа	не	 учествува	 во	
донесувањето	на	одлуката.	Ако	лицето	се	повлече	или	е	исклучено,	
се	заменува	со	неговиот	заменик.

Член 4 

Транзициски режим

1.	Со	цел	да	се	почне	со	функционирање	според	постапката	дефини-
рана	со	член	23(3)	од	изменетата	и	дополнета	Одлука	за	основање	на	
Европравда,	на	првата	пленарна	седница	на	делегатите	од	земјите-
членки,	во	согласност	со	членот	23(1)	која	се	одржува	по	стапување	
во	 сила	на	оваа	Одлука,	 ќе	одржат	избор	на	 тројца	членови.	Овие	
тројца	членови	ќе	ги	заменат	тројцата	членови	што	биле	на	таа	функ-
ција	на	тој	ден.

2.	 Делегатите	 кои	 сакаат	 да	 бидат	 избрани	 ја	 поднесуваат	 својата	
кандидатура	 во	 писмена	 форма	 до	 Секретаријатот	 на	 Заедничкото	
надзорно	тело	десет	дена	пред	состанокот	на	кој	ќе	се	одржи	избо-
рот.	Тројцата	кандидати	со	најмногу	гласови	на	изборите	стануваат	
постојани	членови.

3.	Лицето	со	најмногу	гласови	ќе	остане	член	во	период	од	три	го-
дини	и	ќе	биде	претседавач	за	време	на	третата	година	од	мандатот;	
лицето	на	второ	место	според	гласовите	е	член	во	период	од	две	го-
дини	и	претседава	со	телото	во	втората	година	од	својот	мандат,	а	
лицето	на	третото	место	според	гласовите	останува	член	една	година	
и	претседава	во	текот	на	таа	година.

4.	По	првата	рунда	избори,	изборите	се	одржуваат	еднаш	годишно,	
во	согласност	со	членот	3(2)	и	(3)	од	овие	правила,	со	цел	замена	на	
еден	член	годишно.

Член 5 

Претседавач

1.	 Со	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 раководи	 претседавач	 во	 соглас-
ност	со	членот	23(3)	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда.

2.	Претседавачот	го	застапува	Заедничкото	надзорно	тело	и	ги	води	
седниците	на	телото.	Претседавачот	го	следи	непреченото	функцио-
нирање	на	 телото.	Претседавачот	 ги	 свикува	 состаноците	на	Заед-
ничкото	надзорно	 тело	и	 го	 дефинира	местото,	 датумот	и	 времето	
на	 тие	 состаноци.	 Претседавачот	 ги	 отвора	 и	 затвора	 седниците.	
Претседавачот	 подготвува	 нацрт-	 агенда	 и	 го	 обезбедува	 извршу-
вањето	на	одлуките	на	Заедничкото	надзорно	тело.

3.	 Во	 отсуство	 на	 претседавачот,	 членот	 на	 Заедничкото	 надзорно	
тело	со	најдолг	стаж	како	член	ја	врши	таа	функција.

4.	Со	цел	подготовка	на	работата	на	Заедничкото	надзорно	тело	за	
одредено	прашање,	на	предлог	од	претседавачот	може	од	членството	
да	назначи	гласноговорник.	Ако	прашањето	е	итно,	таквото	назначу-
вање	го	врши	претседавачот,	во	рамките	на	неговите	надлежности.	
Во	овој	случај,	тој	или	таа	ги	информира	веднаш	ги	информира	чле-
новите	на	Заедничкото	надзорно	тело.

5.	 Колегиумот	 на	 Европравда,	 членовите	 на	 персоналот	 на	 Евро-
правда	или	други	лица	може	да	бидат	повикани	да	присуствуваат	на	
седниците	на	ЗНТ.

Член 6 

Методи на работа

1.	Заедничкото	надзорно	тело	заседава	во	согласност	со	членот	23(1)	
од	 Одлуката	 за	 основање	 на	 Европравда.	 Претседателот	 на	 Евро-
правда,	Колегиумот,	Административниот	директор	и	службеникот	за	
заштита	на	податоците	имаат	право	да	предлагаат	прашања	што	ќе	
бидат	вклучени	во	агендата.

2.	Со	исклучок	на	 случаите	кога	претседавачот	 смета	дека	 е	итно,	
известувањето	за	свикување	на	седницата	се	доставува	навремено,	
најмалку	две	недели	пред	одржување	на	состанокот.	Известувањето	
ја	содржи	нацрт-агендата	и	документите	потребни	за	состанокот,	ос-
вен	во	случаи	кога	природата	на	документите	не	го	дозволува	тоа.	
Конечната	агенда	се	усвојува	на	почетокот	од	секоја	седница.
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3.	Седницата	на	Заедничкото	надзорно	тело	се	одржува	ако	се	при-
сутни	најмалку	двајца	постојани	членови.	Одлуките	се	носат	во	со-
гласност	со	членот	23(6)	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда.

4.	Во	согласност	со	членот	23(11)	од	Одлуката	за	основање	на	Евро-
правда,	седниците	на	Заедничкото	надзорно	тело	не	се	јавни.

5.	Заедничкото	надзорно	тело	се	состанува	врз	основа	на	докумен-
тите	и	нацрт-материјалите	што	се	изготвени	на	официјалните	јазици	
на	членовите.	Меѓутоа,	член	има	право	да	побара	превод	на	својот	
јазик.

6.	Заедничкото	надзорно	тело,	во	случаи	кога	е	неопходно,	остварува	
контакт	со	Службеникот	за	заштита	на	податоци.

7.	Одлуките	на	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	се	носат	со	пи-
шана	 постапка,	 доколку	 сите	 членови	 го	 одобриле	 ваквиот	 начин.	
Кај	 итните	 случаи,	 претседавачот	 има	 право	 да	 иницира	 писмена	
постапка.	И	во	двата	случаи,	претседавачот	до	членовите	 ја	доста-
вува	нацрт-	одлуката	на	Заедничкото	надзорно	тело.	Ако	членовите	
немаат	приговори	на	нацрт-	одлуката,	во	периодот	што	го	утврдил	
претседавачот	 од	 најмалку	 14	 дена	 по	 приемот,	 предлог-	 одлуката	
ќе	се	смета	за	усвоена.	Ако	член,	во	рок	од	пет	работни	дена	по	при-
емот	на	предлог	 одлуката,	 побара	 усно	 разгледување	од	 страна	на	
Заедничкото	надзорно	тело,	тогаш	се	прекинува	писмената	постапка.

Член	7

Проверки	на	локација	и	експерти

1.	Во	рамките	на	своите	овластувања,	во	согласност	со	членот	23(1)	
од	Одлуката	за	основање	на	Европравда,	Заедничкото	надзорно	тело	
може	да	врши	проверки	на	заштитата	на	податоците	во	Европравда.

2.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	назначи	еден	или	повеќе	чле-
нови	што	ќе	ги	вршат	овие	проверки.	Овие	членови	може	да	бидат	
поддржани	 од	 страна	 на	 експерти,	 ако	 тоа	 е	 потребно	 според	 Зае-
дничкото	 надзорно	 тело.	 Експертите	 се	 избираат	 од	 националните	
надзорни	тела	или	владини	агенции,	освен	во	случаи	кога	тоа	не	е	
возможно.	 Сите	 експерти	 мора	 да	 ги	 исполнуваат	 безбедносните	
барања	според	националното	законодавство	и	соодветните	правила	
на	Европравда.

3.	Заедничкото	надзорно	тело	и	неговиот	Секретаријат	се	потпираат	
на	експертизата	на	секретаријатот	основан	со	Одлуката	на	Советот	
2000/641/ПВР1

4.	Онаму	каде	што	претседавачот	смета	дека	се	работи	за	итен	пред-
мет,	тој	или	таа	може	да	назначи	онолку	членови	и	експерти	колку	
што	смета	дека	е	потребно.	Во	овој	случај,	тој	или	таа	ги	информира	
веднаш	ги	информира	членовите	на	Заедничкото	надзорно	тело.

1 Одлука	на	Советот	2000/641/ПВР	од	17	октомври	2000	за	основање	
на	 Секретаријат	 за	 Заедничките	 надзорни	 тела	 утврдени	 со	
Конвенцијата	 за	 основање	 на	 Европска	 полиција	 (Конвенцијата	 за	
Европол),	Конвенцијата	за	употреба	на	информатичката	технологија	
за	царински	цели	и	Конвенцијата	за	спроведување	на	Шенгенскиот	
договор	 за	 постепено	 укинување	 на	 проверките	 на	 заедничките	
граници	(Шенгенска	конвенција)	(Сл.	Весник	L	271.10.2000,	стр.1).

5.	Членовите	на	Заедничкото	надзорно	тело	имаат	должност	да	вр-
шат	проверка	и	да	поднесат	извештај	за	резултатите	од	својата	рабо-
та	до	Заедничкото	надзорно	тело.	

Член 8 

Постапка во случај на прекршоци

Ако	Заедничкото	надзорно	тело	забележи	прекршување	на	одредби-
те	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда,	во	однос	на	чувањето,	
обработката	 или	 користењето	 на	 личните	 податоци,	 соодветно	 ја	
информира	 Европравда	 и	 ќе	 побара	 одговор	 во	 рамки	 на	 предви-
ден	 рок.	Во	 случај	 на	 неисполнување	 на	 одлуката	 од	 Заедничкото	
надзорно	тело,	во	согласност	со	овој	Деловник,	ќе	се	смета	дека	се	
работи	за	прекршок	на	Одлуката	за	основање	на	Европравда.	Одлу-
ките	на	Заедничкото	надзорно	тело	тогаш	се	конечни	и	обврзувачки	
за	Европравда.

Член 9

Записници

На	секоја	седница	од	Заедничкото	надзорно	тело	се	изготвува	запи-
сник.	Нацрт-	записникот	го	подготвува	Секретаријатот,	под	водство	
од	 претседавачот	 и	 истиот	 се	 поднесува	 до	 Заедничкото	 надзорно	
тело	на	усвојување	на	наредната	седница.	Секој	учесник	има	право	
да	предложи	измени	и	дополнувања	на	нацрт-	записникот.

Член 10 

Извештај за активностите

1.	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 поднесува	 годишен	 извештај	 на	 ак-
тивности	 до	Советот,	 во	 согласност	 со	 членот	 23(12)	 од	Одлуката	
за	основање	на	Европравда.	Овој	извештај	се	изготвува	во	текот	на	
првата	 половина	 од	 секоја	 година,	 за	 претходната	 година.	Најмал-
ку	еден	месец	пред	доставување	на	извештајот	за	активностите	до	
Советот,	Европравда	има	право	да	се	произнесе	со	мислење,	кое	се	
додава	на	извештајот.

2.	Заедничкото	надзорно	тело	одлучува	дали	да	го	објави	извештајот	
за	активностите	и	ако	одлучи	да	го	направи	тоа,	одлучува	за	начинот	
на	неговото	објавување.

НАСЛОВ	III

ДОПОЛНИТЕЛЕН ДЕЛОВНИК ЗА ЖАЛБИ

Член 11

Задачи на Заедничкото надзорно тело

1.	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 ги	 разгледува	 жалбите	 како	 што	 е	
предвидено	со	членот	23(7)	од	Одлуката	за	основање	на	Европравда.
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2.	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 одлучува	 за	 работите	 утврдени	 во	
став	1.

Член 12 

Вонредни членови (Ad hoc)

1.	Ако	не	е	присутен	член	од	земјата-	членка	од	којашто	потекнуваат	
личните	податоци	што	се	предмет	на	жалбата,	лицето	назначено	од	
оваа	земја-	членка,	во	согласност	со	членот	23(1)	од	Одлуката	за	ос-
новање	на	Европравда	ќе	дејствува	како	ад	хок	судија	на	Заедничкото	
надзорно	тело	во	текот	на	разгледување	на	конкретната	жалба.

2.	Правата	и	обврските	на	членовите	според	овој	деловник	се	приме-
нуваат	и	за	вонредните	(ад	хок)	членови.

Член 13

Застапување

На	барателот	може	да	му	помогне	или	да	го	застапува	адвокат	или	
друго	 советодавно	 лице.	 Адвокатот	 или	 советникот	 може	 да	 биде	
исклучен	од	постапките	од	Заедничкото	надзорно	тело	во	случај	на	
сериозно	несоодветно	однесување.	Ако	адвокатот	или	советникот	е	
исклучен,	 претседавачот	 предвидува	 рок	 за	 засегнатата	 страна	 да	
може	да	определи	друг	адвокат;	постапката	се	прекинува	се	до	завр-
шувањето	на	овој	рок.	Адвокатот	или	советникот	треба	да	поднесат	
соодветно	овластување	од	барателот,	ако	тоа	го	побара	Заедничкото	
надзорно	тело.

Член 14

Јазици

1.	Постапката	се	одвива	на	еден	од	официјалните	јазици	на	институ-
циите	на	Европската	Унија.	Барателот	го	избира	официјалниот	јазик	
на	кој	ќе	се	спроведува	постапката.	Јазикот	на	постапката	се	користи	
при	усните	изјави	и	во	писмената	документација	на	страните	и	во	
записникот	и	одлуките	што	ги	носи	Заедничкото	надзорно	тело.

2.	 Документите	 на	 јазик	 што	 не	 е	 јазикот	 на	 постапката	 треба	 да	
бидат	придружувани	од	превод	на	јазикот	што	се	користи	во	постап-
ката.	Онаму	каде	што	документите	се	долги,	преводот	што	се	подне-
сува	може	да	биде	ограничен	на	извадоци	или	резиме	на	оригиналот.	
Заедничкото	надзорно	тело,	во	рамките	на	својот	мандат,	или	на	ба-
рање	на	страна,	може,	во	кое	било	време,	да	побара	целосен	превод.

3.	Онаму	каде	што	е	неопходно,	се	обезбедува	толкување	и	превод	
за	секој	член	од	Заедничкото	надзорно	тело	и	за	страните.	Одлуките	
на	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 се	 преведуваат	 на	 сите	 официјални	
јазици	на	институциите	на	Европската	Унија.

4.	Во	случај	кога	барателот	не	може	да	користи	ниту	еден	од	офи-
цијалните	јазици	на	институциите	на	Европската	Унија,	може	да	се	
поднесе	жалба	на	друг	јазик.	Барателот	е	должен	да	достави	резиме	
на	еден	од	официјалните	јазици.	Претседавачот	или	гласноговорни-
кот	организираат	превод	на	жалбата	на	избраниот	јазик.

Член 15

Институција на постапката

1.	Жалбата	се	поднесува	писмено	во	Секретаријатот	на	Заедничкото	
надзорно	 тело,	 во	 рок	 од	 30	 дена	 од	 прием	 на	Одлуката	 од	 Евро-
правда.

2.	 Барателот	 во	 жалбата	 ја	 наведува	 основата	 за	 поднесување	 на	
истата.	Мора	да	биде	јасно	кој	се	жали	и	каква	е	основата	на	приго-
ворот.	Жалбата	треба	да	е	придружена	од	достапната	документација	
што	 го	поддржува	приговорот.	Барателот	може,	во	секое	време,	да	
ја	повлече	жалбата.

3.	Секретаријатот	го	потврдува	приемот	на	жалбата	во	рок	од	четири	
недели	и	дава	општи	информации	за	текот	на	постапката.

4.	Ако	жалбата	не	ги	исполнува	барањата,	Секретаријатот	го	повику-
ва	барателот	да	ги	поправи	грешките	во	рок	од	четири	недели.

5.	Заедничкото	надзорно	тело,	на	предлог	од	претседавачот	или	глас-
ноговорникот	ги	одбива	жалбите	што	не	ги	исполнуваат	барањата.

Член 16

Прелиминарно разгледување

1.	Ако	жалбата	 ги	 исполнува	 барањата,	 истата	 ја	 разгледува	 Заед-
ничкото	надзорно	тело.

2.	Копија	од	жалбата	се	испраќа	во	Европравда	на	разгледување,	која	
се	поднесува	во	рок	од	четири	недели,	со	можно	продолжување	на	
рокот	од	дополнителни	две	недели.

3.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	побара	Колегиумот	на	Евро-
правда	 да	 номинира	 претставник	 за	жалбата.	 Барателот	 се	 инфор-
мира	за	ваквата	одлука.	Релевантните	национални	членки	добиваат	
копија	 од	 мислењата	 на	 барателот,	 со	 цел	 да	 може	 да	 дадат	 свое	
мислење,	што	 се	испраќа	 во	рок	од	четири	недели,	 со	можност	 за	
продолжување	од	дополнителни	две	недели.

4.	Откако	ќе	се	добијат	мислењата	или	откако	ќе	истече	рокот,	жалба-
та	ја	разгледува	Заедничкото	надзорно	тело	во	период	од	три	месеци.
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Член 17

Дополнителни информации

1.	 Заедничкото	 надзорно	 тело	може	 да	 побара	 од	 барателот,	Евро-
правда	или	друго	тело	да	обезбеди	информации,	докази	или	комен-
тари	за	Заедничкото	надзорно	тело.	Страните	имаат	право	да	дадат	
предлози	 до	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 во	 однос	 на	 прибирањето	
докази	или	да	повикаат	на	прифаќање	на	одредени	докази.	Заеднич-
кото	надзорно	тело	 ги	проследува	ваквите	предлози	и	одлучува	 за	
прифаќањето	на	истите	до	оној	степен	колку	што	е	потребно	за	ис-
питување	на	предметот.

2.	Заедничкото	надзорно	тело	може,	исто	така,	да	одлучи	да	поведе	
истрага	на	локација	во	Европравда.	Тука	применлив	е	членот	6.	Во	
ваков	случај,	барателот	или	неговиот	советник	ќе	бидат	информира-
ни	за	резултатите	од	истрагата.

Член 18

Пристап до документ од постапката

1.	 Сите	 страни,	 ако	 побараат,	 добиваат	 пристап	 до	 документи	 во	
постапката	 и	 може	 да	 побараат	 од	Секретаријатот	 на	 Заедничкото	
надзорно	тело	да	им	обезбеди	извадоци	или	фотокопии	на	трошок	
на	страните.	Се	одбива	пристап	онаму	каде	што	се	наведува	една	од	
основите	за	одбивање	во	член	19(4)	од	Одлуката	за	Европравда,	со	
цел	да	се	заштитат	правата	и	слободите	на	трети	страни.

2.	Европравда	може	да	определи	до	кој	степен	може	да	се	достап-
ни	 информациите	што	 ги	 обезбедуваат	 на	 барател,	 наведувајќи	 ги	
причините	за	таквото	ограничување	на	пристапот.	Заедничкото	над-
зорно	тело	може	да	побара	да	се	наведат	дополнителни	причини.	До	
онаа	мера	колку	што	ќе	бидат	прифатливи	тие	причини	за	Заедничко-
то	надзорно	тело,	се	ограничува	пристапот	до	конкретните	информа-
ции.	Заедничкото	надзорно	тело	одлучува	поинаку	единствено	во	от-
суство	на	прифатливи	причини.	Во	тој	случај,	Заедничкото	надзорно	
тело	може	да	побара	да	му	се	даде	резиме	на	барателот	или	да	побара	
да	се	обезбедат	одредени	информации	за	барателот.

Член 19

Сослушување

1.	Страните	 на	 нивно	 барање	 ги	 сослушува	 Заедничкото	надзорно	
тело.	Заедничкото	надзорно	тело	навремено	ги	информира	страните	
за	правото	да	бидат	сослушани.	Ова	право	се	искористува	во	писме-
на	форма.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	одлучи	да	одржи	усно	
сослушување,	на	барање	на	една	од	страните	во	постапката,	ако	тоа	е	
неопходно	за	разгледување	на	предметот.	Заедничкото	надзорно	тело	
навремено	ги	информира	страните	за	правото	на	усно	сослушување.	
Сите	страни	навремено	се	известуваат	за	усното	сослушување	и	има-
ат	право	да	присуствуваат.

2.	Усното	сослушување	е	јавно,	освен	ако	спротивно	не	одлучи	За-
едничкото	 надзорно	 тело,	 во	 рамките	 на	 својот	мандат	 или	 на	 ба-
рање	 на	 страните	 да	 ја	 исклучат	 јавноста	 во	 целост	 или	 делумно,	
во	случаи	кога	тоа	е	потребно	поради	интереси	на	јавна	безбедност,	
посебно	врз	основа	на	член	19(4)	од	Одлуката	за	Европравда,	или	за	
заштита	на	приватноста	на	поединец	или	во	случај	кога	тоа	се	смета	

потребно	според	мислење	на	Заедничкото	надзорно	тело,	во	посебни	
околности	кога	јавноста	би	можела	да	влијае	на	соодветното	одлучу-
вање	по	жалбата.	Ако	Европравда	побара	јавноста	да	биде	исклучена	
од	постапката,	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	одлучи	спротив-
но	само	ако	не	се	наведени	причините	од	горенаведениот	став.

3.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	одлучи,	на	барање	на	страна	
или	на	сопствена	иницијатива,	да	сослуша	страна	без	присуство	на	
другите	страни,	во	случај	кога	тоа	е	потребно	за	да	се	обезбеди	соод-
ветно	функционирање	на	Европравда,	за	заштита	на	безбедноста	на	
земја-членка	или	да	се	заштитат	интересите	на	барателот	или	третата	
страна.	Отсутните	страни	се	информираат	за	постапката	што	се	од-
вива	во	нивно	отсуство.

Член 20

Сослушување сведоци и експерти

1.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	одлучи	да	сослуша	сведоци,	
на	барање	на	страна,	или	на	сопствена	иницијатива.	Сите	страни	и	
сведоците	 навремено	 се	 известуваат	 за	 сослушувањето.	 Исто	 така	
применлив	е	Членот	19(2)	и	(3).

2.	Сведоците	што	 ќе	 ги	 извести	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 имаат	
право	на	надомест	на	патните	и	трошоците	за	сместување,	во	соглас-
ност	со	правилото	што	важи	за	персоналот	на	Европравда	и	компен-
зација	 за	 загуби	на	 приходи,	 до	 онаа	мера	 колку	што	 Заедничкото	
надзорно	тело	смета	дека	е	соодветно.	Тие	може	да	добијат	авансен	
надомест.

3.	 Членовите	 на	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 може	 да	 поставуваат	
прашања	до	сведоците.	Со	дозвола	од	претседавачот,	страните	може	
да	 поставуваат	 прашања	 до	 сведоците.	 Пред	 да	 започне	 сослушу-
вањето,	 претседавачот	 им	 укажува	 на	 сведоците	 дека	 треба	 да	 ја	
кажуваат	 вистината.	 Сведокот	 има	 право	 да	 одбие	 да	 одговори	 на	
прашање.

4.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	назначи	сведок	и	да	го	опреде-
ли	неговиот	мандат	и	право	на	надомест.	Заедничкото	надзорно	тело	
може	да	одлучи	да	сослуша	експерт.	Се	применуваат	истите	правила	
како	за	сослушувањето	на	сведоците.

Член	21

Завршни	зборови

Пред	донесување	на	конечната	одлука,	Заедничкото	надзорно	тело	ги	
повикува	сите	страни	да	ги	дадат	своите	завршни	зборови.

Член	22

Записник	од	жалбената	постапка

1.	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 изготвува	 записник	 од	 жалбената	
постапка		и	го	содржи	текот	на	секое	сослушување	и	дадените	изјави.	
Страните	може	да	побараат	одредени	документи	или	изјави	целосно	
или	делумно	да	бидат	вклучени	во	записникот.	Записникот	го	потпи-
шува	претседавачот,	се	проследува	до	страните	е	се	документира	во	
предметот.	Во	случаите	што	се	наведени	во	членот	19(2)	или	членот	
20(1),	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	наложи	ограничувања.
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2.	Членот	9,	исто	така,	е	применлив	за	состаноците	на	Заедничкото	
надзорно	тело	каде	што	не	присуствуваат	страните.

Член 23 

Одлуки и доверливост

1.	Одлуките	се	носат	со	просто	мнозинство	од	членовите	присутни	
на	состанокот,	освен	ако	не	се	определи	поинаку	со	овие	правила.	Во	
случај	 на	ист	 број	 гласови,	 претседавачот	 го	има	пресудниот	 глас.	
Сите	лица	што	учествуваат	во	носењето	на	конечната	одлука	мора	да	
присуствувале	на	усното	сослушување,	ако	имало	такво.

2.	Исказите	се	доверливи.

3.	Конечната	одлука	на	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	ги	содр-
жи	имињата	на	страните	и	нивните	претставници,	имињата	на	чле-
новите	на	Заедничкото	надзорно	тело	што	учествувале	во	одлуката,	
датумот	на	објавување	на	одлуката,	оперативниот	дел	од	одлуката,	
краток	опис	на	фактите	од	предметот	и	причините	за	донесување	на	
одлуката.	Истата	се	проследува	до	страните	и	се	објавува.

Член 24

Известувања 

Известувањата	и	другата	комуникација	со	страните,	сведоците	и	екс-
пертите	се	врши	на	начин	што	ќе	обезбеди	нивно	навремено	инфор-
мирање	и	преку	кој	ќе	може	да	се	добие	писмена	потврда	во	случај	
кога	тоа	е	потребно.

Член 25

Трошоци

1.	Заедничкото	надзорно	тело	одлучува	за	трошоците	во	постапката	
во	конечната	одлука.	Постапката	пред	Заедничкото	надзорно	тело	е	
бесплатна.	Ако	се	прифати	жалбата,	во	целост	или	делумно,	трошо-
ците	што	ќе	произлезат	за	барателот	за	поднесување	и	обработка	на		
жалбата	ги	поднесува	Европравда,	до	онаа	мера	колку	што	Заеднич-
кото	надзорно	тело	смета	дека	е	правично.

2.	Ако	барателот	не	може	да	ги	поднесе	целосните	или	дел	од	трошо-
ците	за	постапката,	тој	или	таа,	во	кое	било	време,	може	да	побара	
помош	во	однос	на	истите.	Кога	барателот	ќе	го	испрати	барањето,	
тој	или	таа	треба	да	испрати	соодветна	документација	што	ќе	пока-
же	дека	на	лицето	му	е	потребна	помош.	Заедничкото	надзорно	тело	
може	да	ја	повлече	помошта,	во	кое	било	време,	ако	условите	под	кои	
била	дадена	помошта	се	промениле	во	текот	на	постапката.	Ако	се	
одобри	помош,	трошоците	се	исплаќаат	од	буџетот	на	Заедничкото	
надзорно	тело.	Во	случај	кога	е	правично,	конечната	одлука	може	да	
побара	од	страна	да	ги	врати	средствата	што	биле	авансно	платени	
во	буџетот	на	Европравда.	При	поднесување	на	барањето,	барателот	
треба	да	даде	исказ	дека	се	согласува	да	ги	врати	трошоците,	ако	тоа	
се	бара	со	конечната	одлука.

Член 26

Процес

Во	 случаите	што	 не	 се	 предвидени	 во	 овие	 правила,	 Заедничкото	
надзорно	тело	ќе	ги	спроведува	постапките	во	согласност	со	општи-
те	принципи	на	соодветниот	процес.

НАСЛОВ	IV	

ТРЕТИ ЗЕМЈИ/СТРАНИ

Член 27

Судии за врски назначени од Европравда во трети земји

1.	Европравда	го	информира	Заедничкото	надзорно	тело	за	намера	
да	започне	преговори	со	трета	земја	во	однос	на	назначување	судија	
за	врски	во	таа	земја.	Заедничкото	надзорно	тело,	ако	сака,	може	да	
упати	коментари	за	ваквото	назначување	до	Европравда.

2.	Со	цел	да	може	да	ги	следи	активностите	на	судиите	за	врска	на-
значени	од	Европравда,	во	согласност	со	членот	27а(5)	од	изменетата	
и	дополнета	Одлука	за	Европравда,	Заедничкото	надзорно	тело,	исто	
така,	ќе	добива	извештаи	од	тие	судии	адресирани	до	Колегиумот	на	
Европравда,	како	и	другите	релевантни	информации.

3.	Договорите	со	трети	страни	во	однос	на	назначувањето	на	судиите	
за	врска	во	трета	земја	ќе	предвидуваат	право	на	пристап	од	страна	
на	Заедничкото	надзорно	тело	до	податоците	и	просториите	на	вра-
ботеното	лице	на	Европравда	во	третата	земја.

НАСЛОВ	V

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28 

Секретаријат

1.	Заедничкото	надзорно	тело	има	Секретаријат,	со	седиште	во	Евро-
правда,	кој	помага	при	вршењето	на	неговите	задачи.	Секретаријатот	
е	постојано	тело	и	неговите	членови	се	избираат	врз	основа	на	нив-
ните	 способности.	 Членовите	 на	Секретаријатот	 дејствуваат	 един-
ствено	во	најдобар	интерес	на	Заедничкото	надзорно	тело,	целосно	
се	независни	од	Европравда	и	не	примаат	упатства	од	кое	било	друго	
тело	во	текот	на	вршењето	на	должностите	на	Заедничкото	надзорно	
тело.	Назначувањето	во	Секретаријатот	се	врши	на	предлог	од	Заед-
ничкото	надзорно	тело.	Членовите	на	персоналот	на	Секретаријатот	
не	смеат	да	вршат	други	активности	без	дозвола	од	претседавачот	на	
Заедничкото	надзорно	тело.

2.	Секретаријатот	работи	под	водство	на	претседавачот	на	Заеднич-
кото	надзорно	тело,	во	согласност	со	правилата	што	ги	утврдува	За-
едничкото	надзорно	тело.	При	вршењето	на	овие	функции,	дејствува	
под	 раководство	 од	 претседавачот	 на	 Заедничкото	 надзорно	 тело.	
Секретаријатот	чува	регистар	на	жалби	и	на	сите	други	документи.
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3.	Секретаријатот	осигурува	почитување	на	обврските	од	членот	25	
од	Одлуката	за	Европравда	при	вршењето	на	активностите	на	Заед-
ничкото	надзорно	тело.

4.	 Секретаријатот	 на	 Заедничкото	 надзорно	 тело	 се	 потпира	 на	
експертизата	 на	 секретаријатот	 основан	 со	 Одлуката	 на	 Советот	
2000/641/ПВР

Член 29

Доверливост

1.	Членовите	на	Заедничкото	надзорно	тело,	експертите	и	членовите	
на	Секретаријатот	се	обврзани	да	ги	третираат	како	доверливи	окол-
ностите	за	кои	ќе	дознаат	во	контекст	на	нивното	работење,	освен,	
ако	спротивното	не	е	потребно	за	соодветно	извршување	на	нивните	
задачи.	Оваа	обврска	продолжува	да	се	применува	и	по	престанокот	
на	нивната	функција.

2.	По	назначувањето,	членовите	на	Заедничкото	надзорно	тело,	екс-
пертите	 и	 членовите	 на	Секретаријатот	 даваат	 изјава	 дека	 ги	 при-
фаќаат	овие	обврски.

3.	Во	случај	на	прекршување	на	доверливоста,	членот	на	Заедничко-
то	надзорно	тело	може	да	биде	суспендиран	со	мнозинство	гласови	
во	тајно	гласање	од	присутните	членови	на	состанокот	на	Заедничко-
то	надзорно	тело.	Засегнатото	лице	ќе	биде	сослушано	пред	да	биде	
исклучено,	меѓутоа	не	учествува	во	донесувањето	на	одлуката.

Член 30

Буџет и трошоци

1.	Секретаријатот	изготвува	предлози	за	годишниот	буџет	за	Секре-
таријатот	на	Заедничкото	надзорно	тело,	кои	ги	поднесува	на	одоб-
рување	до	Колегиумот.

2.	Заедничкото	надзорно	тело	одлучува	за	трошењето	на	буџетот	што	
ќе	 го	добие,	 а	 со	кој	ќе	управува	Секретаријатот,	 во	согласност	со	
Регулативата	за	финансии	на	Европравда.

3.	Трошоците	на	Заедничкото	надзорно	тело,	вклучително	трошоци-
те	 за	 членовите,	потребни	 за	 соодветно	вршење	на	нивните	долж-
ности,	се	на	товар	на	буџетот	за	Заедничкото	надзорно	тело.

Член 31

Измени и дополнувања на Деловникот

Измените	и	дополнувањата	на	деловникот	се	усвојуваат	во	соглас-
ност	со	постапката	утврдена	во	членот	23(9)	од	Одлуката	за	Евро-
правда.

Член 32

Јавен пристап до документи

1.	Секое	физичко	или	правно	лице	има	право	на	пристап	до	докумен-
тите	на	Заедничкото	надзорно	тело,	според	принципите,	условите	и	
ограничувањата	утврдени	во	овој	член.

2.	Овој	член	се	однесува	на	сите	документи	што	ги	чува	Заедничко-
то	надзорно	тело,	 т.е.	 документите	што	 ги	изготвува	или	прима	 за	
евидентирање.

3.	Без	оглед	на	ставот	4	и	5	од	овој	член,	документите	ќе	бидат	дос-
тапни	за	јавности,	на	писмено	барање	или	директно	во	електронска	
форма.

4.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	одбие	пристап	до	определен	
документ,	во	случај	кога	таквиот	пристап	би	ја	нарушил	заштитата	на:

(a)	 Јавниот	интерес	во	однос	на:

-	 Јавната	безбедност	и	кривичните	истраги;
-	 Одбраната	и	воени	работи;
-	 Меѓународните	односи;
-	 Финансиската,	 монетарната	 или	 економската	 политика	 на	

Заедницата	или	на	земја-	членка,
-	 Исполнувањето	 на	 задачите	 на	 Европравда	 за	 јакнење	 на	

борбата	против	тежок	криминал,
-	 Националните	истраги	каде	што	помага	Европравда.

б)	Приватноста	и	интегритетот	на	лицето,	особено	во	согласност	
со	правилата	за	заштита	на	личните	податоци.

5.	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	одбие	пристап	до	определен	
документ,	во	случај	кога	таквиот	пристап	би	ја	нарушил	заштитата	на:

-	 Комерцијалните	интереси	на	физичко	или	правно	лице,	вк-
лучувајќи	ја	и	интелектуалната	сопственост;

-	 Судски	постапки	и	правни	совети,
-	 Целите	на	инспекција,	 истрага	и	 ревизија,	 освен	 во	 случај	

кога	има	јавен	интерес	за	нивно	откривање.
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6.	Се	одбива	пристап	до	документ,	изготвен	од	страна	на	Заедничкото	
надзорно	тело	за	внатрешна	употреба	или	документ	што	е	примен,	а	
кој	се	однесува	на	материја	за	која	се	уште	не	е	донесена	одлука	од	
страна	 на	 Заедничкото	 надзорно	 тело,	 во	 случај	 кога	 откривањето	
на	 документот	 сериозно	 би	 го	 нарушило	 процесот	 на	 донесување	
на	одлуката,	освен	во	околности	кога	доминира	јавниот	интерес	за	
откривање	на	тој	документ.

Се	одбива	пристап	до	документ	што	содржи	мислења	за	внатрешна	
намена	како	дел	од	искази	и	прелиминарни	консултации	во	рамките	
на	Заедничкото	надзорно	тело,	дури	и	кога	е	донесена	одлука,	 ако	
откривањето	на	документот	сериозно	би	го	нарушило	процесот	на	
одлучување	на	Заедничкото	надзорно	тело,	освен	ако	не	постои	до-
минантен	јавен	интерес	за	откривање	на	документот.

7.	Во	 однос	 на	 документи	 на	 трети	 страни,	 Заедничкото	 надзорно	
тело	се	консултира	со	третата	страна,	во	насока	на	проценување	дали	
може	да	се	направи	отстапка	од	ставот	4	или	5,	освен	во	случаи	кога	
е	јасно	дали	документот	ќе	се	открие	или	не.	Земја-	членка	може	да	
побара	од	Заедничкото	надзорно	тело	да	не	открива	документ	од	таа	
земја-	членка	без	претходно	одобрување.

8.	Ако	со	исклучоците	се	опфаќаат	само	делови	од	бараниот	доку-
мент,	останатите	делови	од	документот	ќе	бидат	достапни.

9.	Барањата	за	пристап	до	документи	се	доставуваат	во	писмена	и	
електронска	форма,	 на	 еден	 од	 официјалните	 јазици	 и	 на	 доволно	
јасен	начин	за	да	може	Заедничкото	надзорно	тело	да	го	идентифи-
кува	документот.	Барателот	не	е	должен	да	ги	наведува	причините	
за	барањето.

10.	Ако	одредено	барање	не	е	доволно	прецизно,	Заедничкото	над-
зорно	тело	ќе	побара	од	барателот	да	го	појасни	барањето	и	ќе	му	
помогне	на	истиот	по	појаснувањето.

11.	Во	случај	на	барање	поврзано	со	доста	обемен	документ	или	го-
лем	број	документи,	Заедничкото	надзорно	тело	може	неформално	
да	 се	 консултира	 со	 барателот,	 со	 цел	 да	 се	 изнајде	 соодветно	 ре-
шение.

12.	Заедничкото	надзорно	тело	ќе	им	обезбеди	информации	и	помош	
на	граѓаните	за	начинот	и	местото	на	поднесување	на	барањата	за	
пристап	до	документи.

13.	Барањето	за	пристап	до	документ	се	разгледува	веднаш.	До	ба-
рателот	 се	 доставува	потврда	 за	прием	на	барањето.	Во	рок	од	30	
работни	дена	од	регистрацијата	на	барањето,	претседавачот	на	За-
едничкото	надзорно	тело	одобрува	пристап	до	бараниот	документ	и	
овозможува	пристап	во	согласност	со	ставот	15	од	овој	член	во	даде-
ниот	рок	или,	со	писмен	одговор,	ги	наведува	причините	за	целосно-

то	или	делумното	одбивање	на	пристапот	и	го	информира	барателот	
за	 неговото	 право	 да	 поднесе	 барање	 за	 потврда	 во	 согласност	 со	
ставот	14	од	овој	член.

14.	Во	случај	на	целосно	или	делумно	одбивање,	барателот,	во	рок	
од	30	дена	од	приемот	на	одговорот	од	Заедничкото	надзорно	тело,	
може	да	поднесе	барање	за	потврда	со	кое	ќе	побара	од	Заедничкото	
надзорно	тело	повторно	да	го	разгледа	својот	став.

15.	 Барателот	 добива	 пристап	 до	 документи	 преку	 увид	 во	 истите	
на	 самото	место	 или	 добива	 копија,	 вклучително,	 онаму	 каде	што	
е	возможно,	електронска	копија,	според	желбата	на	барателот.	Тро-
шоците	за	правење	и	испраќање	на	копиите	може	да	се	наплатат	од	
барателот.	Овој	надомест	не	е	поголем	од	реалните	трошоци	за	пра-
вење	и	испраќање	копија	од	документите.	Увидот	на	самото	место,	
копиите	што	се	помалку	од	20	А4	листови	и	директниот	пристап	до	
електронската	форма	на	документот	се	бесплатни.

16.	Ако	документот	веќе	бил	даден	од	Заедничкото	надзорно	тело,	
Европравда	или	другите	институции	и	истиот	е	лесно	достапен	 за	
барателот,	Заедничкото	надзорно	тело	може	да	ја	исполни	обврската	
за	давање	пристап	до	документи	со	информирање	на	барателот	како	
да	дојде	до	посакуваниот	документ.

17.	Документите	се	даваат	во	постоечката	верзија	и	формат,	почиту-
вајќи	ги	желбите	на	барателот.

Член 33 

Процена

Овој	деловник	го	проценува	Заедничкото	надзорно	тело	на	интервал	
од	една	до	три	години	по	неговото	стапување	во	сила	и	според	иску-
ствата	од	работењето	со	истиот.

Член 34

Влегувањ во сила на Деловникот

Овој	 деловник	 влегува	 во	 сила	 наредниот	 ден	по	неговото	 усвоју-
вање	во	согласност	со	членот	23(9)	од	Одлуката	за	Европравда.

Во	Хаг,	23	јуни	2009	година.

 За Заедничкото надзорно тело 
 Претседавач  
 Јозеф РАКОВСКИ
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Анекс 5

Конвенција за заштита на поединци во врска со автоматската 
обработка на личните податоци

Стразбур, 28.1.1981г.

Преамбула

Земјите- членки на Советот на Европа, потписнички на овој документ,

Имајќи ја предвид целта на Советот на Европа за постигнување поголемо 
единство меѓу своите членки, особено врз основа на владеењето на пра-
вото, како и во врска со човековите права и основни слободи;

Имајќи предвид дека е пожелно да се прошири заштитата на правата и 
основните слободи на поединците, а особено правото на приватност, зе-
мајќи го предвид зголемениот проток на личните податоци на меѓунаро-
ден план кои автоматски се обработуваат;

Истовремено потврдувајќи ја својата заложба за слобода на информации-
те без оглед на границите;

Препознавајќи ја потребата за помирување на основните вредности на 
почитта кон приватноста и слободното движење на информациите меѓу 
луѓето,

се согласија за следното:

Поглавје 1 – Општи одредби

Член 1 – Предмет и цел 

Целта на оваа конвенција е на територијата на секоја страна, за секој 
поединец, без оглед на неговата националност или место на живеење, да 
се обезбеди почитување на неговите права и основни слободи, а особено 
правото на приватност, во однос на автоматската обработка на личните 
податоци („заштита на податоците“).

Член 2 - Дефиниции 

За целите на оваа Конвенција:

а) „лични податоци“ значи секоја информација поврзана со идентифику-
вано лице или лице што може да се идентификува (субјект на подато-
ците)

б) „автоматска збирка податоци“ значи збир податоци кои автоматски се 
обработуваат;

в) „автоматска обработка“ ги вклучува следните операции, ако се вршат 
во целина или делумно со помош на автоматски средства; Чување на 
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податоците, вршење логички и/или аритметички операции врз тие по-
датоци, нивно изменување, бришење, преземање или распределба;

г) „контролор на збирката податоци“ значи физичко или правно лице, 
јавен субјект, агенција или друго тело што е надлежно според нацио-
налното законодавство да одлучува за целта на автоматската збирка 
податоци, кои категории лични податоци треба да се чуваат и кои опе-
рации треба да се применат врз нив.

Член 3 - Обем

1. Страните преземаат обврска да ја применуваат оваа конвенција за ав-
томатско собирање на лични податоци и автоматската обработка на 
личните податоци во јавниот и приватниот сектор. 

2. Секоја земја, во времето на потпишување или при депонирање на ин-
струментот за ратификација, прием, одобрување или пристапување, 
или подоцна, може да даде известување преку декларација доставена 
до Генералниот секретар на Советот на Европа:

а) Дека нема да ја применува Конвенцијата за одредени категории ав-
томатски збирки податоци, со наведување на списокот со категори-
ите. Во овој список нема да бидат вклучени категориите автоматски 
збирки податоци што се предмет на националните одредби за заш-
тита на податоците. Според ова, списокот ќе биде изменет со нова 
декларација, секогаш кога ќе има дополнителна категорија авто-
матски збирки податоци што се предмет на одредбите за заштита на 
податоци според националното законодавство;

б) Дека, исто така, ќе ја применува оваа конвенција за информациите 
поврзани со групи лица, здруженија, фондации, друштва, корпора-
ции и други тела кои се состојат директно или индиректно од пое-
динци, без разлика дали тие тела претставуваат правен субјект;

в) Дека ќе ја применува оваа конвенција за личните податоци што не 
се обработуваат автоматски.

3. Секоја земја која го проширила опсегот на оваа конвенција, преку де-
кларациите дадени во подставот 2б или в погоре може да даде извес-
тување во конкретната декларација дека таквото проширување се од-
несува само на одредени категории збирки лични податоци, со достава 
на списокот од истите.

4. Секоја страна која исклучила одредени категории автоматски збирки 
податоци со декларацијата од подставот 2а погоре не смее да бара 
примена на оваа конвенција на тие категории од страна што не ги иск-
лучила тие категории. 

5. Исто така, страна која не направила проширувања според подставови-
те 2б и в погоре не може да бара примена на оваа конвенција за истите 
точки од страна која направила такво проширување на опсегот. 
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6. Декларациите предвидени во став 2 погоре почнуваат да важат од мо-
ментот на влегување во сила на конвенцијата во однос на државата 
која ги доставила, ако истите биле дадени во времето на потпишување 
или депонирање на инструментот за ратификација, прием, одобрување 
или пристапување кон конвенцијата или три месеци по нивниот прием 
од Генералниот секретар на Советот на Европа, ако истите биле подо-
цна доставени. Овие декларации може да се повлечат, во целост или 
делумно, со известување адресирано до Генералниот секретар на Со-
ветот на Европа. Ваквото повлекување стапува во сила три месеци по 
датумот на прием на известувањето.

Поглавје II – Основни принципи за заштита на податоците 

Член 4 – Обврски на страните 

1. Секоја страна ќе ги преземе сите неопходни мерки во домашното зако-
нодавство за да ги осигури основните принципи за заштита на подато-
ците, утврдени со ова поглавје. 

2. Овие мерки се преземаат најдоцна до времето на стапување во сила на 
оваа конвенција за конкретната страна.

Член 5—Квалитет на податоците

Личните податоци што се обработуваат автоматски:

а) се добиваат и обработуваат правично и законски;
б) се чуваат за специфични и законски цели и не се користат на начин 

што е спротивен на тие цели;
в) се соодветни, релевантни и не се прекумерни во однос на целите за 

кои се чуваат;
г) се точни и каде што е потребно се ажурираат;
д) се чуваат во форма што овозможува идентификација на субјектите на 

податоци не подолго од тоа што е потребно за целта за која се чуваат 
податоците.

Член 6 – Посебни категории податоци 

Лични податоци што откриваат расно потекло, политички или религиозни 
убедувања или други верувања, како и лични податоци во врска со здра-
вјето или сексуалниот живот, не смеат автоматски да се обработуваат, 
освен во случај кога за тоа се предвидени заштитни мерки со национал-
ното законодавство. Истото се однесува и на лични податоци поврзани со 
кривични пресуди.

Член 7 – Безбедност на податоците 

Треба да се преземат соодветни мерки за заштита на личните податоци 
што се чуваат во автоматски збирки податоци од случајно или намерно 
неовластено уништување или ненамерно губење, како и заштита против 
неовластен пристап, измена или откривање на истите.
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Член 8 – Дополнителни заштитни мерки за субјектот на податоците 

Секое лице има право

а) Да знае за постоењето на автоматска збирка податоци, целите за кои 
постои, како и идентитетот и живеалиштето или седиштето на дејноста 
на контролорот на збирката податоци;

б) Да добие разумен рок и без доцнење или трошок да добие потврда дали 
личните податоци што се поврзани со лицето се чуваат во автоматска 
збирка, како и да му се достават податоците на соодветен начин;

в) Да добие, во зависност од случајот, корекција или бришење на пода-
тоците ако истите биле обработувани спротивно на одредбите од до-
машното законодавство во однос на основните принципи предвидени 
со членот 5 и 6 од оваа конвенција;

г) Да добие правен лек доколку барањето за потврда или, во зависност 
од случајот, известувањето, корекцијата или бришењето наведени во 
ставовите б и в од овој член не се почитуваат.

Член 9 – Исклучоци и ограничувања 

1. Не е дозволен исклучок од одредбите од членовите 5, 6 и 8 од оваа 
конвенција, освен во рамките дефинирани со овој член. 

2. Отстапување од одредбите од членовите 5, 6 и 8 од оваа конвенција се 
дозволува кога таквото отстапување е предвидено со закон на страна-
та и претставува неопходна мерка во едно демократско општество во 
интерес на:

а) Заштита на безбедноста на земјата, јавната безбедност, монетарни-
те интереси на земјата или сузбивање на кривични престапи;

б) Заштита на субјектот на податоците или правата и слободите на 
други.

3. Со закон може да се предвидат ограничувања во однос на искористу-
вање на правата од членот 8, став б, в и г во однос на автоматските 
збирки лични податоци кои се користат за статистички цели или за 
цели на научно истражување, во случај кога очигледно нема ризик за 
прекршување на приватноста на субјектите на податоците.

Член 10 – Санкции и правни лекови 

Секоја страна презема обврска да дефинира соодветни санкции и прав-
ни лекови за прекршоците на одредбите од домашното законодавство, во 
однос на основните принципи за заштита на податоци дефинирани во ова 
поглавје.

Член 11 - Проширена заштита 

Ниту една одредба од ова поглавје нема да се толкува како ограничување 
или на друг начин ќе влијае на можноста страната да им овозможи на 
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субјектите на податоци поширока мерка за заштита од она што е предви-
дено со оваа конвенција.

Поглавје III – Меѓународен проток на податоци

Член 12 – Меѓународен проток на лични податоци и националното зако-
нодавство 

1. Следните одредби се однесуваат на пренос надвор од националните 
граници, без разлика на медиумот, на лични податоци што автоматски 
се обработуваат или се прибираат за автоматска обработка. 

2. Страната нема, само заради заштита на приватноста, да забранува или 
определува посебни овластувања за меѓународен проток на лични по-
датоци кои се насочени во друга земја. 

3. Во секој случај, секоја страна има право на отстапка од одредбите од 
ставот 2:

а) Доколку во нејзиното законодавство има специфични регулативи за 
одредени категории лични податоци или автоматски збирки подато-
ци, поради природата на тие податоци или збирки, освен во случај 
кога регулативите на друга страна не овозможуваат иста заштита на 
податоците;

б) Кога преносот се врши од нејзина територија на територија на земја 
со која нема договор, преку посредник за територијата на друга 
страна, со цел да се избегне пренос што би резултирал со заобико-
лување на законодавството на засегнатата страна на почетокот од 
овој став.

Поглавје IV – Заемна помош

Член 13 – Соработка меѓу страните

1. Страните се согласуваат на заемна помош во спроведувањето на оваа 
конвенција. 

2. За таа цел:

а) Секоја страна определува еден или повеќе овластени лица, чии 
имиња и адреси се доставуваат до Генералниот секретар на Советот 
на Европа;

б) Секоја страна што определила повеќе од едно лице, во известу-
вањето од претходниот став ќе ја наведи надлежноста на секое од 
лицата.

3. Лице што ќе го назначи страна, на барање на овластено лице од друга 
страна ќе го врши следното:

а) Ќе обезбеди информации за законите и административната практи-
ка во областа на заштита на податоците;
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б) Во согласност со домашното законодавство и за цели на заштита на 
приватноста ќе ги преземе сите соодветни мерки да обезбеди фак-
тички информации поврзани со конкретна автоматска обработка на 
податоци што се одвива на територијата на таа страна, со исклучок 
на личните податоци што се обработуваат.

Член 14 – Помош за субјектите на податоците што живеат во друга земја 

1. Секоја страна ќе му помага на сите лица што живеат надвор од земјата 
да можат да ги исполнат своите права според националното законодав-
ство, во однос на принципите утврдени во членот 8 од оваа конвенција. 

2. Кога такво лице живее на територијата на друга страна, лицето треба 
да има можност да поднесе барање преку посредник на овластеното 
тело определено од таа страна.

3. Барањето за помош треба да ги содржи сите неопходни елементи, меѓу 
другото, поврзани со:

а) Името, адресата и другите релевантни информации што го иденти-
фикуваат лицето што го доставува барањето;

б) Автоматската збирка податоци на која се однесува барањето или 
контролорот на истата;

в) Целта на барањето.

Член 15 – Безбедносни мерки во врска со помошта што ја даваат овлас-
тените тела 

1. Овластеното лице на страната кое добило информација од овластеното 
лице на друга страна, како придружна информација со барањето за 
помош или во одговорот кон сопственото барање за помош, не смее да 
ги користи тие информации за цели различни од она што е утврдено со 
барањето за помош. 

2. Секоја страна ќе се погрижи лицата што припаѓаат или дејствуваат во 
име на овластеното тело да бидат обврзани со чување на тајноста и 
доверливоста на тие информации.

3. Во никој случај овластеното тело  не може да достави барање, во со-
гласност со членот 14, став 2, за помош во име на субјект на податоци 
што живее во друга земја, на своја иницијатива и без изричита соглас-
ност од засегнатото лице.

Член 16 – Одбивање на барањата за помош 

Овластеното тело на кое е доставено барање за помош, според членовите 
13 и 14 од оваа конвенција не може да одбие постапување по истото, ос-
вен во следните случаи:

а) Кога барањето не соодветствува на овластувањата во областа на заш-
титата на податоците на телата што треба да постапат по него;
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б) Кога барањето не е во согласност со одредбите од оваа конвенција;
в) Кога усогласеноста на барањето не би била компатибилна со сувере-

нитетот, безбедноста и јавните политики на страната од којашто е на-
сочено, или во однос на правата и основните слободи на лицата во 
надлежност на таа страна.

Член 17 – Трошоци и постапки за помош 

1. Заемната помош што ја даваат страните според членот 13 и помошта 
што им ја овозможуваат на субјектите на податоци во другите земји, 
според членот 14, не можат да наплатуваат такси или други трошоци, 
освен трошоците за експертите и преведувачите. Вторите се на товар 
на страната што го назначила телото што го доставува барањето. 

2. Субјектот на податоците не смее да плаќа за чекорите што треба да се 
преземат во негово име на територијата во друга страна, освен оние 
што се должност на државјаните на таа страна, според националното 
законодавство.

3. Другите детали во врска со помошта, особено во врска со формата и 
постапките, како и јазикот што ќе се користи, се утврдуваат директно 
помеѓу засегнатите страни.

Поглавје V – Консултативен комитет

Член 18 – Состав на комитетот

1. Консултативниот комитет се формира по влегување во сила на оваа 
конвенција. 

2. Секоја страна назначува претставник во комисијата и заменик прет-
ставник. Секоја земја- членка на Советот на Европа што не е страна 
на конвенцијата има право да биде застапувана во комисијата со свој 
набљудувач.

3. Консултативниот комитет може, со едногласна одлука, да покани земја 
што не е членка на Советот на Европа и којашто не е страна на конвен-
цијата да биде застапена со набљудувач на некој од состаноците.

Член 19 – Функции на комитетот

Консултативниот комитет:

а) Може да даде предлози во насока на овозможување и подобрување на 
примената на конвенцијата;

б) Може да дава предлози за измена и дополнување на конвенцијата, во 
согласност со членот 21;

в) Формулира свое мислење за кој било предлог за измена и дополнување 
на оваа конвенција, кое се однесува на истата, во согласност со членот 
21, став 3;
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г) Може, на барање од страна, да изрази мислење за кое било прашање 
поврзано со примената на оваа конвенција.

Член 20 - Постапка

1. Консултативниот комитет го свикува Генералниот секретар на Советот 
на Европа. Првиот состанок се одржува во рок од дванаесет месеци од 
влегувањето во сила на оваа конвенција. Потоа, се состанува најмалку 
еднаш на секои две години, а во секој случај, кога една третина од 
претставниците на страните ќе побараат одржување на состанок. 

2. Мнозинството претставници на страните претставуваат кворум за одр-
жување состанок на консултативниот комитет.

3. По секој состанок, Консултативниот комитет доставува извештај за 
својата работа и за функционирањето на конвенцијата до Советот на 
министри на Советот на Европа.

4. Според одредбите од оваа конвенција, Консултативниот комитет изгот-
вува свој Деловник.

Поглавје VI Измени и дополнувања

Член 21 – Измени и дополнувања

1. Измените и дополнувањата на оваа конвенција може да ги предлага 
страна, советот на министри на Советот на Европа и консултативниот 
комитет. 

2. Секој предлог за измени и дополнувања се доставува до генералниот 
секретар на Советот на Европа, до земјите- членки на Советот на Евро-
па и другите земји што не се членки кои пристапиле или се поканети да 
пристапат кон оваа Конвенција, во согласност со одредбите од членот 
23.

3. Понатаму, секоја измена и дополнување од страна или од Советот на 
министри се доставува до Консултативниот комитет, која понатаму до 
Советот на министри доставува свое мислење за предлог измената.

4. Советот на министри ја разгледува предложената измена и мислењата 
доставени од Консултативниот комитет и може да ја одобри изменат. 

5. Текстот на измената и дополнувањето што ќе го одобри Советот на 
министри во согласност со ставот 4 од овој член се проследува до стра-
ните за прифаќање. 

6. Секоја измена и дополнување што се одобрува во согласност со ставот 
4 од овој член влегува во сила на тринаесеттиот ден откако сите страни 
ќе го информираат Генералниот секретар дека ја прифаќаат измената.
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Поглавје VII – Завршни одредби

Член 22 – Влегување во сила

1. Оваа Конвенција ќе биде отворена за потпис од земјите- членки на Со-
ветот на Европа. Истата ќе биде предмет на ратификација, прифаќање 
или одобрување. Инструментите за ратификација, прифаќање или 
одобрување ќе бидат дадени кај генералниот секретар на Советот на 
Европа. 

2. Оваа Конвенција ќе влезе во сила на првиот ден од месецот по истеку-
вање на периодот од три месеци по датумот на кој пет земји- членки на 
Советот на Европа изразиле согласност да бидат обврзани со Конвен-
цијата, во согласност со одредбите од претходниот став.

3. Во однос на која било земја, која подоцна ќе ја изрази својата соглас-
ност да биде обврзана со Конвенцијата, оваа Конвенција ќе влезе во 
сила на првиот ден од месецот по истекот на периодот од три месеци по 
датумот на депонирање на инструментот за ратификација, прифаќање 
или одобрување.

Член 23 – Пристапување од земји што не се членки

1. По влегување во сила на оваа Конвенција, Комитетот на министри на 
Советот на Европа може да повика која било земја што не е членка 
на Советот на Европа и Европската заедница, да пристапи кон Кон-
венцијата, преку донесување одлука од мнозинството предвидено со 
членот 20 г од Статутот на Советот на Европа и со едногласно изгласу-
вање од страна на претставниците на договорните страни со право на 
присуство во Комитетот на министри. 

2. Во врска со која било земја која пристапува, оваа Конвенција ќе влезе 
во сила на првиот ден од месецот по истекување на периодот од три 
месеци по денот на депонирање на инструментот за пристапување кај 
Генералниот секретар на Советот на Европа.

Член 24 – Територијална одредба

1. Секоја земја може, во моментот на потпишување или депонирање на 
инструментот за ратификација, прифаќање, одобрување или пристапу-
вање, да ја нагласи територијата или териториите на кои ќе се однесу-
ва Конвенцијата. 

2. Секоја земја може, подоцна, преку декларација доставена до генерал-
ниот секретар на Советот на Европа, да ја прошири примената на оваа 
Конвенција на која било друга територија што ќе ја наведе во деклара-
цијата. Во контекст на таа територија, Конвенцијата ќе влезе во сила 
на првиот ден од месецот по истекување на периодот од три месеци по 
денот на прием на таа декларација од генералниот секретар.



126 – Анекс 5: Конвенција 108 на Советот на Европа

3. Секоја декларација во контекст на претходните два ставови може, 
имајќи ја предвид наведената територија во декларацијата, да биде 
повлечена со известување доставено до генералниот секретар. Повле-
кувањето ќе стане важечко на првиот ден од месецот по истекување на 
периодот од шест месеци по денот на прием на таквото известување од 
генералниот секретар.

Член 25 - Одрекувања

Не се дозволени одрекувања во однос на која било од одредбите од оваа 
конвенција.

Член 26 - Отфрлање

1. Секоја страна, во секое време, може да ја отфрли оваа Конвенција, 
преку известување до генералниот секретар на Советот на Европа.

2. Одрекувањето од конвенцијата ќе стане важечко на првиот ден од ме-
сецот по истекување на периодот од шест месеци по денот на прием на 
таквото известување од генералниот секретар.

Член 27 - Известувања

Генералниот секретар на Советот на Европа ги информира земјите- член-
ки на Советот на Европа, секоја земја што пристапила кон оваа Конвен-
ција, за следното:

а) секој потпис;
б) депонирањето на инструментот за ратификација, прифаќање, одобру-

вање или пристапување;
в) секој датум на влегување во сила на оваа Конвенција, во согласност со 

одредбите од членовите 22, 23 и 24;
г) каков било друг акт, декларација или комуникација поврзани со оваа 

Конвенција.

Како потврда на наведеното, овластените потписници ја потпишаа оваа 
Конвенција.

Во Стразбур, на 28 јануари 1981 година, на англиски и француски јазик, 
каде што текстот на двата јазика се смета за веродостоен, во еден при-
мерок што се доставува во архивата на Советот на Европа. Генерални-
от секретар на Советот на Европа ги пренесува копиите на секоја земја- 
членка на Советот на Европа и до секоја земја поканета да пристапи кон 
Конвенцијата.
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Анекс 6

Дополнителен Протокол кон Конвенцијата за заштита на 
поединци во однос на автоматска обработка на лични 

податоци, во врска со надзорните тела и меѓународниот 
проток на податоците

Стразбур, 28.11.2001г.

Договорот од Лисабон со кој се изменува и дополнува Договорот за Европ-
ската Унија и Договорот за основање на Европската заедница, кој влезе 
во сила на 1 декември 2009 година. Според ова, од тој датум, секое упа-
тување кон Европските заедници ќе се толкува како Европската унија.

Преамбула

Страните на овој дополнителен протокол кон Конвенцијата за заштита 
на поединците во однос на автоматската обработка на личните податоци, 
отворена за потпис во Стразбур на 28 јануари 1981 година ( во поната-
мошниот текст „Конвенцијата“);

Уверени дека надзорните тела, при вршење на своите функции целосно 
независно, претставуваат елемент во ефикасната заштита на поединците 
во однос на обработката на личните податоци; 

Имајќи ја предвид важноста на протокот на информации меѓу луѓето;

Имајќи предвид дека со зголемување на размената на лични податоци на 
меѓународен план, потребно е да се осигури ефективна заштита на чове-
ковите права и основни слободи, особено правото на приватност, поврза-
но со таквата размена на лични податоци,

се согласија за следното: 

Член 1 – Надзорни тела 

1. Секоја страна ќе обезбеди едно или повеќе тела што ќе бидат одговор-
ни за обезбедување на усогласеност со мерките во националното зако-
нодавство со кои се осигуруваат принципите наведени во поглавјата II 
и III од Конвенцијата и од овој протокол. 

2. а. За оваа цел, наведените тела ќе имаат посебни овластувања за ис-
трага и интервенирање, како и овластување да поведат правни постап-
ки или да укажат на надлежните судски власти за прекршоци на одред-
бите од националното законодавство кои се поврзани со принципите 
наведени во став 1 од членот 1 на овој протокол. 

 б. Секое надзорно тело ќе ги разгледува барањата што ќе ги достави 
кое било лице во однос на заштитата на сопствените права и основни 
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слободи, во врска со обработка на личните податоци во надлежност на 
телото.

3. Надзорните тела ќе ги вршат своите функции целосно независно.

4. Жалбите против одлуки на надзорните тела се упатуваат преку на-
длежните судови. 

5. Во согласност со одредбите од поглавјето IV и без оглед на одредбите 
од членот 13 од Конвенцијата, надзорните тела меѓусебно ќе соработу-
ваат до онаа мера колку што е потребно за вршење на нивните долж-
ности, особено при размена на корисни информации.

Член 2 – Меѓународен проток на лични податоци до примач што не 
е во надлежност на страна на Конвенцијата 

1. Секоја страна ќе овозможи пренос на лични податоци до примач што не 
е во рамките на надлежност на земјата или организација што не е стра-
на на Конвенцијата, ако таа земја или организација осигури соодветно 
ниво на заштита на трансферот на податоците. 

2. По пат на отстапка од став 1 од членот 2 на овој протокол, секоја стра-
на може да дозволи пренос на лични податоци во следниот случај:  

а) Ако тоа е дозволено со националното законодавство поради:
- Специфични интереси на субјектот на податоците, или
- Легитимни доминантни интереси, особено важни јавни интереси, 

или 
б) Ако се обезбедат заштитни мерки, кои може да бидат резултат од 

договорни одредби, од страна на контролорот за конкретниот транс-
фер и истите се соодветни според надлежните тела според нацио-
налното законодавство. 

Член 3 – Завршни одредби 

1. Одредбите од членовите 1 и 2 од овој протокол страните ќе ги сметаат 
како дополнителни членови на Конвенцијата и соодветно ќе се приме-
нуваат сите одредби од Конвенцијата.  

2. Овој протокол е отворен за потпис од земјите – потписнички на Кон-
венцијата. По пристапување кон Конвенцијата, според условите што 
ги утврдува, Европските заедници може да го потпишат овој протокол. 
Овој протокол е предмет на ратификација, прифаќање или одобрување. 
Потписничка на овој протокол не може да го ратификува, прифати и 
одобри, ако претходно истовремено не ја ратификувала, прифатила 
или одобрила Конвенцијата или пристапила кон истата. Инструментите 
за ратификација, прифаќање или одобрување ќе бидат дадени кај ге-
нералниот секретар на Советот на Европа.
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3. а. Овој Протокол ќе влезе во сила на првиот ден од месецот по исте-
кување на периодот од три месеци по датумот на кој пет земји- пот-
писнички изразиле согласност да бидат обврзани со Протоколот, во 
согласност со одредбите од ставот 2 од членот 3.

 б. Во однос на која било земја – потписничка, која подоцна ќе ја изра-
зи својата согласност да биде обврзана со протоколот, протоколот ќе 
влезе во сила на првиот ден од месецот по истекот на периодот од три 
месеци по датумот на депонирање на инструментот за ратификација, 
прифаќање или одобрување.

4. а. По влегување во сила на овој протокол, секоја земја што пристапила 
кон Конвенцијата, исто така, може да пристапи и кон Протоколот.

 б. Пристапувањето ќе се смета за валидно со поднесување на инстру-
ментот за пристапување до генералниот секретар на Советот на Евро-
па, кое ќе се случи првиот ден од месецот по истекување на периодот 
од три месеци по датумот на депонирање.

5. а. Секоја страна, во секое време, може да го отфрли овој Протокол, 
преку известување до генералниот секретар на Советот на Европа.

 б. Одрекувањето од протоколот ќе стане важечко на првиот ден од ме-
сецот по истекување на периодот од три месеци по денот на прием на 
таквото известување од генералниот секретар.

6. Генералниот секретар на Советот на Европа ги информира земјите- 
членки на Советот на Европа, Европските заедници и секоја земја што 
пристапила кон овој Протокол, за следното:

а) секој потпис;
б) депонирањето на инструментот за ратификација, прифаќање или 

одобрување;
в) секој датум на влегување во сила на овој протокол, во согласност со 

одредбите од членот 3;
г) каков било друг акт, известување или комуникација поврзани со 

овој протокол. 

Како потврда на наведеното, овластените потписници го потпишаа овој 
протокол.

Во Стразбур, на 8 ноември 2001 година, на англиски и француски јазик, 
каде што текстот на двата јазика се смета за веродостоен, во еден приме-
рок што се доставува во архивата на Советот на Европа. Генералниот се-
кретар на Советот на Европа ги пренесува копиите на секоја земја- членка 
на Советот на Европа, Европските заедници и до секоја земја поканета да 
пристапи кон Конвенцијата.
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