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Застапување на имплементација на законодавство за укажувачите во Република Северна Македонија

ЗАКОН
ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ
(Службен весник на РМ, бр. 196 од 10.11.2015 година)

Цел на законот
Член 1
Со овој закон се уредуваат заштитеното пријавување, правата на укажувачите, како и постапувањето и должностите на институциите, односно правните лица во врска со заштитено пријавување и обезбедувањето заштита на
укажувачите.

Значење на изразите
Член 2
(1) Заштитено пријавување во смисла на овој закон е пријавување со кое согласно со овој закон се пренесува разумно сомневање или сознание дека
е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво или
друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или
загрозува јавниот интерес.
(2) Укажувач во смисла на овој закон е лице од категориите утврдени со ставот
(3) на овој член кое со добра намера врши заштитено пријавување согласно
со овој закон.
(3) Категории на лица кои согласно со овој закон можат да се јават во својство
на укажувачи се:
- лицe коe има засновано работен однос на неопределено или определено
време во институцијата, односно правното лице за каде пријавува;
- кандидат за вработување, кандидат за волонтер или практикант во институцијата односно правното лице за каде пријавува;
- лице кое е или било волонтер или практикант во институцијата, односно
правното лице за каде пријавува;
- лице кое по било кој основ е или било ангажирано за извршување на работа од институцијата, односно правното лице за каде пријавува;
- лице кои по било кој основ е или било во деловен однос или друг однос на
соработка со институцијата, односно правното лице за каде пријавува;
- лице кое користи или користело услуги во институцијата, односно правното лице во јавниот и приватниот сектор за каде пријавува.
(4) Под поимот јавен интерес во смисла на овој закон се подразбира заштита
на основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот на Република Македонија, спречување
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на ризиците за здравјето, одбраната и безбедноста, заштита на животната
средина и на природата, заштита на сопственоста и на слободата на пазарот
и претприемништвото, владеење на правото и спречување на криминалот и
корупцијата.
(5) Под поимот блиско лице се подразбираат брачниот и вонбрачниот другар,
роднините по крв во права линија, роднините во странична линија заклучно
до трет степен, како и роднините по сватовство заклучно до втор степен,
посвоеник и посвоител и друго лице кое заштитеното лице го смета за блиско лице и за кое се бара да биде заштитено согласно со одредбите од членовите 8 и 9 од овој закон.

Заштитено пријавување
Член 3
(1) Заштитено пријавување се врши како заштитено внатрешно пријавување,
заштитено надворешно пријавување или заштитено јавно пријавување, согласно со членовите 4, 5 и 6 од овој закон, со добра намера и со разумно
сомневање во вистинитостата на информациите во содржината на пријавата во времето на пријавувањето.
(2) Укажувачот не е должен да ја докажува добрата намера и вистинитоста на
пријавувањето од ставот (1) на овој член.
(3) На укажувачот му се обезбедува заштита согласно со закон и му се гарантира анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој тоа го бара.
(4) Правото на анонимност на укажувачот може да се ограничи со судска одлука за која без одлагање се известува укажувачот.

Заштитено внатрешно пријавување
Член 4
(1) Заштитено пријавување укажувачот врши во институцијата, односно правното лице, за каде има сомневање или сознание дека е извршено, се врши
или ќе се изврши казниво дело, или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес (во натамошниот текст: заштитено внатрешното пријавување).
(2) Заштитено внатрешното пријавување укажувачот врши на начин усно на записник или во писмена форма до лице овластено од раководното лице во
институцијата, односно правното лице за каде пријавува (во натамошниот
текст: овластено лице за прием на пријави од укажувачи).
(3) Во институцијата, односно правното лице каде нема овластено лице за прием на пријави од укажувачи, заштитено внатрешното пријавување се врши
до раководното лице на институцијата, односно правното лице на начин односно во форма утврдена со ставот (2) на овој член.
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(4) Овластеното лице за прием на пријави од укажувачи, односно раководното
лице во институцијата, односно правното лице од ставот (3) на овој член, е
должно:
- да постапува по пријавувањето од ставот (1) на овој член со почитување на
процедурите утврдени со актот за внатрешно пријавување;
- да ги заштитат личните податоци на укажувачот, односно податоците кои
можат да го откријат идентитетот на укажувачот кој бара да биде анонимен или пријавува доверливо, согласно со прописите за заштита на личните податоци;
- да го информира укажувачот кој е познат за преземените мерки во врска
со пријавата без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата.
(5) Заштитеното внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор се
уредува со акт што на предлог на Државната комисија за спречување на корупцијата го донесува министерот за правда.
(6) Заштитеното внатрешното пријавување во приватниот сектор се уредува со
внатрешен акт на правното лице со најмалку 10 вработени лица.
(7) Внатрешните акти од ставовите (5) и (6) на овој член се објавуваат и на друг
начин, се прават јавно достапни до сите вработени во институцијата, односно правното лице.
(8) Насоки за донесување на внатрешните акти од ставот (6) на овој член, донесува министерот за правда.

Заштитено надворешно пријавување
Член 5
(1) Заштитено пријавување укажувачот може да врши и со пријавување до Министерството за внатрешни работи, надлежното јавно обвинителство, Државната комисија за спречување на корупцијата, Народниот правобранител
на Република Македонија или други надлежни институции, односно правни
лица, доколку:
- пријавувањето од членот 4 на овој закон е непосредно или посредно насочено против раководното лице во институцијата, односно правното лице
каде пријавува или
- укажувачот во врска со пријавувањето не добие информација за преземени мерки во рокот утврден во членот 4 став (4) алиенеја 3 од овој закон
или
- не се преземени мерки или укажувачот не е задоволен од постапувањето
или се сомнева дека нема да се преземат мерки или дека пријавувањето
од членот 4 став (1) од овој закон ќе предизвика штетни последници по
него или по негово блиско лице (во натамошниот текст: заштитено надворешно пријавување).
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(2) Заштитено надворешно пријавување укажувачот врши усно на записник или
писмено до овластено лице, односно раководно лице во институцијата односно правното лице каде пријавува.
(3) Органите, институциите односно правните лица до кои укажувачот извршил
заштитено надворешно пријавување се должни во рамките на своите надлежности да постапат по пријавата од ставот (1) на овој член, да ги заштитат личните податоци на укажувачот, односно податоците кои можат да го
откријат идентитетот на укажувачот кој бара да биде анонимен или пријавува доверливо, согласно со прописите за заштита на личните податоци, а за
преземените мерки да го информираат укажувачот без одлагање, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата.
(4) Заштитеното надворешното пријавување се уредува со акт што го донесува
министерот за правда.
(5) Ако органот на кого е доставена информацијата не е надлежен да постапува во врска со пријавувањето ќе ја проследи информацијата до надлежен
орган во рок од осум дена од денот на приемот и за тоа истовремено ќе го
извести пријавувачот.
(6) Надлежниот орган од ставот (5) на овој член е должен да ги применува мерките за заштита кои на пријавувачот му ги обезбедил органот на кого му е
отстапено известувањето.
(7) Овластениот орган е должен на барање на пријавувачот да му даде известување за текот и дејствијата кои се преземени во постапката, како и да му
озвозможи на пријавувачот да изврши увид во списите на предметите, согласно со законот.
(8) Овластениот орган е должен, по завршувањето на постапката да го извести
пријавувачот за исходот на постапката од ставот (1) на овој член, согласно со
законот.

Заштитено јавно пријавување
Член 6
(1) Заштитено јавно пријавување укажувачот може да врши со правење јавно
достапни информации во врска со сознание дека е извршено, се извршува
или е веројатно дека ќе се изврши казниво дело со кое се повредува или
загрозува животот на укажувачот и нему блиско лице, здравјето на луѓето,
безбедноста, животната средина, штети од големи размери, односно ако
постои непосредна опасност од уништување на докази.
(2) Укажувач кој ќе изврши пријавување со правење јавно достапни информации спротивно на овој член и без претходно пријавување до овластено лице
за прием на пријави од укажувачи, односно до надлежна институција согласно со членовите 4, 5 и 6 став (1) од овој закон, нема право на заштитата
која се обезбедува согласно со членовите 8, 9 и 10 од овој закон.
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(3) Укажувач кој врши заштитено јавно пријавување согласно со овој закон со
правење јавно достапни информации е должен да ја почитува презумцијата на невиност на пријавениот, правото на заштита на личните податоци на
пријавениот, како и да не го загрозува водењето на судската постапка.

Заштита на податоците и идентитетот на укажувачот
Член 7
(1) Се забранува откривање или овозможување откривање на идентитет на
укажувач, освен кога тоа се бара со судска одлука.
(2) Овластеното лице за прием на пријави од укажувачи е должно да ги заштити
податоците за пријавувачот, односно податоците врз основа на кои може да
се открие идентитетот на пријавувачот, освен ако пријавувачот се согласи
на откривање на тие податоци, а во согласност со закон со кој се уредува
заштитата на личните податоци.
(3) Секое лице кое ќе ги дознае податоците од ставот (1) на овој член е должно
да ги штити тие податоци.
(4) Овластеното лице за прием на пријави од укажувачи е должно во текот на
примањето на информациите да го извести пријавувачот дека неговиот
идентитет може да биде откриен на надлежниот орган, ако доколку без откривање на идентитетот не би било можно да се постапува пред тие органи, како и да го извести за мерките за заштита на учесникот во кривичната
постапка.
(5) Ако во текот на постапката е неопходно да се открие идентитетот на пријавувачот, овластеното лице за прием на пријави од укажувачи е должно за тоа
да го извести пријавувачот, пред откривањето на идентитетот.
(6) Податоците од ставот (1) на овој член не смеат да се откријат на лицето за
кое се укажува во информацијата.

Обезбедување заштита на укажувачот
Член 8
(1) На укажувачот и на нему блиско лице им се обезбедува заштита од било
каков вид на повреда на право или штетно дејствие или опасност од настапување на штетни дејствија заради извршеното заштитено внатрешно и
надворешно пријавување или заштитено јавно пријавување.
(2) Заштитата од ставот (1) на овој член се обезбедува од страна на институцијата, односно правното лице каде е извршено пријавување со преземање
дејствие да се спречи повреда на правата од работен однос или на кое било
право и воздржување од дејствија со кои се повредува или загрозува било
кое право на укажувачот заради извршеното пријавување.
(3) Доколку не е обезбедена заштитата од ставот (2) на овој член, укажувачот
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за ова пријавува во Државната комисија за спречување на корупцијата, Народниот правобранител на Република Македонија, Инспекцискиот совет,
Министерството за внатрешни работи и до Јавното обвинителство на Република Македонија, кои по пријавата без одлагање постапуваат согласно со
своите надлежности.
(4) Правото на заштитата од овој член се проширува да ги опфати и лицата кои
ќе сторат веројатно дека оној кој е пријавен може да се сомнева дека извршилe пријавување против него.

Член 9
(1) По добивање на пријавата од членот 8 став (3) од овој закон, институциите
од членот 8 став (3) од овој закон, без одлагање од институцијата, односно
правното лице каде е извршено пријавување, бара известување за постоење на било каков вид на повреда на право на укажувачот и на членовите
на неговото семејство, заради извршеното пријавување.
(2) Правното лице, односно институцијата е должна без одлагање да постапи
по барањата од ставот (1) на овој член и без одлагање, а најдоцна во рок од
осум дена, за ова да достави известување.
(3) Доколку се утврди дека институцијата, односно правното лице каде е извршено пријавување повредило право на укажувачот, на член на неговото
семејство или нему блиско лице, институциите од ставот (1) на овој член без
одлагање се обраќаат до надлежните институции и органи со писмено барање за итно преземање мерки за заштита на укажувачот со прекинување
на дејствијата, односно отстранување на пропустите со кои се повредуваат
правата на укажувачот.
(4) За преземените дејствија и утврдените наоди од ставовите (1), (2) и (3) на
овој член, институциите од ставот (1) на овој член без одлагање го известуваат укажувачот.
(5) Доколку и покрај преземената активност на институциите од ставовите (1),
(2) и (3) на овој член продолжи повредата на правото на укажувачот, на член
на неговото семејство или нему блиско лице, институциите без одлагање, а
најдоцна во рок од осум дена покренуваат иницијатива за поведување постапка за кривично гонење, односно иницијатива за поведување постапка
пред надлежните органи за разрешување, распоредување, сменување, или
примена на други мерки на одговорност на избрани или именувани лица,
службени лица или одговорни лица во јавни претпријатија и други правни
лица што располагаат со државен капитал.
(6) Доколку е пријавено кривично дело против државата, против човечноста
и меѓународното право, од областа на организираниот криминал и за кое
со Кривичниот законик е пропишана казна затвор од најмалку четири години, чиешто докажување е проследено со несразмерни тешкотии или не
може да се изврши без исказ на укажувачот кој поради можната опасност да
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биде изложен на заплашување, закана со одмазда или опасност по животот,
здравјето, слободата, физичкиот интегритет или имот од поголем обем, не
се согласува во својство на сведок да даде исказ, институциите со прибавена
писмена согласност од укажувачот доставуваат:
- до Министерството за внатрешни работи или надлежен јавен обвинител
иницијатива за доставување писмено барање за поднесување Предлог за
вклучување во Програмата за заштита согласно со Законот за заштита на
сведоци или
- до Јавниот обвинител на Република Македонија иницијатива за поднесување Предлог за вклучување во Програмата за заштита согласно со Законот за заштита на сведоци.

Судска заштита
Член 10
(1) Укажувачот има право на судска заштита пред надлежен суд согласно со закон.
(2) Укажувачот може пред надлежен суд со тужба да побара:
- утврдување дека е преземено штетно дејствије или е повредено право заради укажување;
- забрана на вршење на штетно дејствие или повреда на право и повторување на штетно дејствие или повреда на право;
- поништување на акт со кое е извршено штетното дејтвие или повреда на
право;
- отстранување на последиците од штетно дејствие или повреда на право;
- надоместок на материјална и нематеријална штета.
(3) Постапката по тужбата од ставот (2) на овој член е итна.
(4) Во постапката за судска заштита во врска со пријавувањето дозволена е
ревизија.

Товар на докажувањето
Член 11
Во случај на спор за постоење повреда на право на укажувачот и на негово
блиско лице заради пријавување, товарот на докажување е на страна на институцијата, односно правното лице кое ги повредило правата на укажувачот и на
членовите на неговото семејство.

Ништовност на одредби во договори и акти
Член 12
Одредбите во договорите и актите со кои се склучуваат, односно уредуваат работни односи и работни ангажмани, со кои се забранува пријавување на
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сомневање или сознание за казниво дело или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес, безбедноста
и одбраната или пак таквото пријавување се дефинира како прекршување на
одредби за доверливост, лојалност и професионалност се сметаат за ништовни.

Надомест на штета
Член 13
(1) Укажувачот има право на надомест на штета што може да ја претрпи тој или
нему блиско лица поради заштитено пријавување.
(2) Барањето за надомест на штета од ставот (1) на овој член се остварува со
поднесување на тужба до надлежниот суд.
Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече на секое лице кое ќе постапи спротивно на членот 7 став (2) од овој закон.

Злоупотреба на пријавувањето на укажувачот
Член 14
(1) Злоупотреба на пријавувањето на укажувачот е свесно пријавување невистинити информации за физичко или правно лице со цел предизвикување на
штетни последици за истото.
(2) Злоупотреба на пријавувањето на укажувачот е и доколку со должно внимание и совесно, до степен до кој тоа го дозволуваат околностите, не проверил
дали тие се точни и веродостојни.
(3) Со утврдување на злоупотребата од ставовите (1) и (2) на овој член се губи
заштитата обезбедена согласно со членот 8 од овој закон.
(4) Злоупотребата на пријавувањето на укажувачот поради која настанале штетни последици за физичкото или правното лице е основ за поведување на
постапка за утврдување на негова одговорност согласно со закон.

Известување за примени пријави од укажувачи
Член 15
(1) Овластените, односно раководните лица на институциите, односно правните лица во јавниот сектор до кои се пријавува согласно со членовите 4 и 5 од
овој закон, се должни до Државната комисија за спречување на корупцијата
да доставуваат полугодишни извештаи за примени пријави од укажувачи.
(2) Државната комисија за спречување на корупцијата и Министерството за
правда се должни до Собранието на Република Македонија да достават посебни Годишни извештаи за примени пријави од укажувачи.
(3) Формата и содржината на полугодишните извештаи од ставот (1) на овој
член се уредува со внатрешните акти од членовите 4 и 5 од овој закон.
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Прекршочни одредби
Член 16
Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му
се изрече на овластеното лице за прием на пријави од укажувачи, односно на
раководното лице во институцијата, односно правното лице доколку постапи
спротивно на членот 4 став (4) од овој закон.

Член 17
(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече на институцијата, односно правното лице доколку постапи спротивно на членот 4 став (7) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во институцијата, односно
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 18
Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
на институцијата, односно правното лице доколку постапи спротивно на членот
5 став (3) од овој закон.

Член 19
Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече на секое лице кое ќе постапи спротивно на членот 7 став (2) од овој закон.

Член 20
(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
институцијата односно правното лице доколку постапи спротивно на членот
9 став (2) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во институцијата, односно
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 21
(1) Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
институцијата, односно правното лице доколку постапи спротивно на членот 15 став (1) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во институцијата односно
правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

Член 22
Пред покренување на барање за поведување на прекршочна постапка ќе
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се спроведе постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.

Член 23
За прекршоците предвидени во овој закон прекршочна постапка ќе води и
прекршочна санкција ќе изрече надлежен суд.

Преодни и завршни одредби
Член 24
(1) Не е дозволено за содржина на пријавата од членот 3 став (1) од овој закон
да се користат материјали кои произлегуваат од незаконско следење на комуникации од периодот од 2008 до 2015 година.
(2) За лице чија пријава е со содржина којашто не е дозволена согласно со ставот (1) на овој член не се обезбедува заштитата согласно со членовите 8, 9 и
10 на овој закон и не се применуваат одредбите од овој закон.

Член 25
Министерот за правда ќе ги донесе актите од членовите 4 став (5) и 5 став
(4) од овој закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон.

Член 26
Министерот за правда ќе ги донесе насоките од членот 4 став (8) од овој
закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27
Министерот за правда ќе ги донесе актите од член 5 став (4) од овој закон
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28
Министерот за правда ќе ги донесе насоките од членот 5 став (7) од овој
закон во рок 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29
Законите со кои се уредуваат права и обврски од работен однос во јавниот
и приватниот сектор ќе се усогласат со овој закон најдоцна три месеци од денот
на влегувањето во сила на овој закон.

Член 30
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по четири
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ
(Службен весник на РМ, бр. 35 од 23.2.2018 година)

Член 1
Во Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ брoj 196/15), во членот 1 по зборовите: „заштитеното пријавување“,
се додава зборот: „во јавниот и приватниот сектор, заради заштита на јавниот
интерес,“.

Член 2
Во членот 2 став (1) по зборовите: „е пријавување“ се додаваат зборовите:
„односно откривање“, а по зборовите: „казниво“ се става запирка и се додава
зборот „неетичко“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:
„(4) Под поимот институција во смисла на овој закон се подразбира орган на државната и локалната власт, друг државен орган основан согласно Уставот на Република Македонија и со закон, агенција, фонд, јавна установа или
јавно претпријатие основано од Република Македонија или од општина, градот
Скопје, и општина во градот Скопје, како и друга институција регистрирана како
правно лице со доминантна или целосна сопственост на државата.
(5) Под поимот правно лице во смисла на овој закон се подразбира правно
лице регистрирано во трговскиот регистар или регистарот на други правни лица
кои ги води Централниот регистар на Република Македонија, а кое не е опфатено со поимот институција од ставот (4) на овој член.“
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7).

Член 3
Во членот 3 став (1) зборовите: „со добра намера и со разумно сомневање
во вистинитоста на информациите во содржината на пријавата во времето на
пријавувањето“ се заменуваат со зборовите: „анонимно или доверливо, со добра намера и врз основа на разумно уверување во времето на пријавувањето
дека информациите содржани во пријавата се вистинити“.
Во ставот (3) зборовите: „анонимност и доверливост, до степен и до момент до кои тој тоа го бара“ се заменуваат со зборот „доверливост“.
Во ставот (4) зборот „анонимност“ се заменува со зборот „доверливост“.

Член 4
Во членот 4 став (4) во алинејата 2 зборовите: „бара да биде анонимен
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или пријавува доверливо“ се заменуваат со зборовите: „пријавува анонимно
или доверливо“.

Член 5
Во членот 5 став (3) зборовите: „Органите, институциите“ се заменуваат со
зборот „Институциите“, а зборовите: „бара да биде анонимен или пријавува
доверливо“ се заменуваат со зборовите: „пријавува анонимно или доверливо“.“
Во ставот (5) зборовите: „органот на кого е доставена информацијата не
е надлежен “ се заменуваат со зборовите: „институцијата односно правното
лице до кое укажувачот ја доставил информацијата не е надлежно“, а зборот
„пријавувачот“ се заменува со зборот „ укажувачот“.
Во ставот (6) зборот „пријавувачот“ се заменува со зборот „укажувачот“.
Ставот (7) се менува и гласи: „Институцијата односно правното лице до кое
укажувачот ја доставил пријавата е должно:
- на барање на укажувачот да му даде известување за текот и дејствијата
кои се преземени во постапувањето по пријавата, како и да му озвозможи
на укажувачот увид во списи на предметот, согласно закон;
- по завршувањето на постапката, да го извести укажувачот кој е познат за
исходот на постапувањето по пријавата, согласно закон.“
Ставот (8) се брише.

Член 6
Членот 6 се менува и гласи:
„(1) Укажувачот може да врши заштитено пријавување и со правење јавно
достапни информации доколку:
- пријавувањето од членовите 4 и 5 од овој закон е оневозможено поради
невоспоставенa процедура, односно постапка за прием на пријави согласно закон или
- укажувачот во врска со извршеното заштитено пријавување согласно членовите 4 и 5 од овој закон не добие информација за преземени мерки во
законски утврдениот рок или
- не се преземени мерки или постои лесно препознатлива опасност од
уништување на докази или прикривање одговорност (во натамошниот
текст: заштитено јавно пријавување).
(2) Укажувач кој врши заштитено јавно пријавување не смее да ги прави
јавно достапни:
- личните податоци на субјектот кои не се од значење за заштитеното
пријавување;
- податоците односно информациите кои согласно закон се сметаат за
класифицирани информации, согласно прописите за класифицирани информации, како и податоци односно информации со кои се загрозува
водење на кривична, прекршочна или граѓанска постапка, доколку тоа е
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непосредно и лесно препознатливо;
- податоците односно информации со чијашто јавна достапност се повредува или загрозува националната безбедност, одбраната на независноста
или територијалниот интегритет на Република Македонија.
(3) Укажувач кој ќе изврши пријавување со правење јавно достапни информации спротивно на одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член, нема право на заштита која се обезбедува согласно одредбите од членовите 8, 9 и 10 од
овој закон.“

Член 7
Во членот 7 став (1) по зборот „укажувач“ се додаваат зборовите: „без негова согласност“, а по зборот „одлука“ се додаваат зборовите: „кога е неопходно
потребно за водење на постапка пред надлежен орган“.
Во ставот (2) зборовите „пријавувачот“ во вториот и четвртиот ред се заменуваат со зборот „укажувачот“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„Овластеното лице за прием на пријави од укажувачи е должно во текот на
примањето на информациите да го извести укажувачот дека неговиот идентитет
може да биде откриен на надлежниот орган согласно ставот (1) на овој член, како
и да го извести за мерките за заштита на учесникот во кривичната постапка.“.
Ставот (5) се менува и гласи:
„За откривањето на идентитетот на укажувачот врз основа на донесена
судска одлука согласно ставот (1) на овој член, овластеното лице за прием на
пријави од укажувачи е должно да го извести укажувачот пред откривањето на
идентитетот.“.

Член 8
Во членот 8 став (1) по зборот „право“ се става запирка и се додавааат
зборовите: „при утврдување одговорност, санкција, престанок на работен однос, суспензија на работно место, распоредување на друго работно место кое е
понеповолно, дискриминација“.

Член 9
Во членот 10 став (2) во алинеја 1 зборот „укажување“ се заменува со зборовите: „заштитено пријавување“.
Во алинеите 2, 3 и 4 по зборовите: „повреда на право“ се додаваат зборовите: „заради заштитено пријавување“.
Во алинејата 5 по зборот „штета“ се додаваат зборовите: „заради заштитено пријавување“.

Член 10
Во член 15 ставот (2) се менува и гласи:
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„Државната комисија за спречување на корупцијата е должнa до Собранието на Република Македонија да достави годишен извештај за примени пријави од укажувачи во рамки на својот годишен извештај за работа.“.

Член 11
По членот 15 се додава нов наслов и нов член 15-а, кој гласи:
„Надзор над спроведувањето на законот

Член 15-а
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши Министерството за правда.“

Член 12
Членот 28 се брише.

Член 13
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на укажувачи.

Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ
(Службен весник на РСМ, бр. 257 од 29.10.2020 година)

Член 1
Во Законот за заштита на укажувачи („Службен весник на Република Македонија“ брoj 196/15 и 35/18), во членот 16 зборовите: „од 3.000 до 6.000 евра“ се
заменуваат со зборовите: „од 100 до 500 евра“, а зборот „му“ се брише.

Член 2
Во член 17 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се
изрече на микро трговец со 10 вработени лица, односно од 500 до 1.000 евра
во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец или институција со 10
вработени лица, односно од 750 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе
се изрече на среден трговец или институција со од 10 до 50 вработени лица,
односно глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе
се изрече на голем трговец или институција со повеќе од 50 вработени лица,
доколку постапи спротивно на членот 4 став (7) од овој закон.“.
Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице“ се заменуваат со зборовите: „250 до 500 евра во денарска
противвредност“.

Член 3
Во член 18 зборовите: „од 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „од
5.000 до 10.000 евра“, а зборот „му“ се брише.

Член 4
Членот 19 се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече
на овластено лице за прием на пријави од укажувачи или на друго службено
лице, доколку постапи спротивно на членот 7 став (2) или став (3) од овој закон.
(2) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече
на физичко лице кое не е службено лице, доколку постапи спротивно на членот
7 став (3) од овој закон.
(3) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и
на микро трговец со 10 вработени лица, односно глоба во износ од 2.000 евра во
денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец или институција со 10 вработени лица, односно глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност
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ќе се изрече на среден трговец или институција со од 10 до 50 вработени лица,
односно глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече
на голем трговец или институција со повеќе од 50 вработени лица, за прекршокот од ставот (1) на овој член.“.

Член 5
Во член 20 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе
се изрече на микро трговец со 10 вработени лица, односно глоба во износ од
1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на мал трговец или
институција со 10 вработени лица, односно од 3.000 до 6.000 евра во денарска
противвредност на среден трговец или институција со од 10 до 50 вработени
лица, односно од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече
на голем трговец или институција со повеќе од 50 вработени лица, доколку постапи спротивно на членот 9 став (2) од овој закон.“.
Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска
противвредност“.

Член 6
Во членот 21 став (1) по зборовите: „износ од“ се додаваат зборовите:
„1.000 до“, а зборот „му“ се брише.
Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за институцијата, односно правното лице“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска
противвредност“.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.
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ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО
НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ
(Службен весник на РМ, бр. 46 од 8.03.2016 година)

Член 1
Со овој правилник се пропишува заштитеното надворешно пријавување.

Член 2
(1) Раководното лице во органите, институциите односно правните лица до
кои укажувачот извршил заштитено надворешно пријавување (во натамошниот текст: раководното лице) назначува овластено лице за прием
на пријави доставени заради заштитено надворешно пријавување (во натамошниот текст: овластено лице).
(2) За овластено лице може да биде назначено и лицето кое е назначено за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно
пријавување.
(3) Од страна на раководното лице може да се назначуваат повеќе овластени
лица, со тоа што определува кое од нив е одговорно за сумирање на податоците и за изготвување и доставување на полугодишен извештај за примени
пријави од укажувачи.
(4) Во органите, институциите односно правните лица каде нема овластено
лице, заштитеното надворешно пријавување се врши до раководното лице.
(5) Раководното лице пропишува внатрешни процедури за прием на пријави од
укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и презема
мерки за обезбедување заштита на личните и други податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите
за заштита на личните податоци и заштита на класифицирани информации.
(6) Раководното лице до Државната комисија за спречување на корупцијата ги
доставува следните податоци за овластеното лице:
- име и презиме;
- работно место;
- телефонски број за контакт;
- поштенска адреса и адреса на електронска пошта за прием на пријави;
(7) Податоците од ставот (6) на овој член се објавуваат на веб-локацијата на органот, институцијата односно правното лице во кое е назначено овластено
лице или на друг начин истите се прават јавно достапни.

Член 3
Раководното лице при назначување на овластено лице се раководи од
следното:
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- да е лице вработено на раководно работно место;
- да има завршено високо образование во областа на правните, безбедносните или економски науки;
- да поседува безбедносен сертификат со степен во зависност од степенот
на класификацијата на информациите со кои располага институцијата за
каде лицето се назначува;
- да има работно искуство во постапување по пријави, односно претставки, работа со странки, вршење надзор, преземање истражни односно инспекциски дејствија, вршење ревизија или внатрешна контрола или друго
работно искуство во извршување должности во доверливост, добивање и
испраќање податоци до други институции и упатување на странки.

Член 4
(1) Раководното лице на овластеното лице му обезбедува независност и непреченост во работата.
(2) Заради обезбедување тајност и заштита на личните и други податоци кои се
примаат и обработуваат од страна на овластеното лице, раководното лице,
согласно прописите за заштита на личните податоци и прописите за заштита
на класифицирани информации, обезбедува и применува соодветни технички и организациски мерки за заштита на податоците од случајно или
незаконско нивно уништување, или нивно случајно губење, преправање,
неовластено откривање или пристап, особено кога обработката вклучува
пренос на податоци преку мрежа и заштита од какви било незаконски облици на обработка.
(3) Раководното лице на овластеното лице му обезбедува простор и опрема за
работа:
- простор за работа соодветен за прием на странки;
- посебен компјутер обезбеден со единствено корисничко име и лозинка
креирана од овластеното лице и позната само нему, со интернет конекција и посебно електронско сандаче за електронска пошта обезбедено со
единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и
позната само нему;
- посебен приемен штембил;
- посебен деловодник;
- посебно поштенско сандаче;
- посебна телефонска линија;
- документарен ормар за обезбедено чување на примените пријави, записниците, примените и создадените документи и други материјали во врска
со заштитеното надворешно пријавување, посебниот деловодник и приемниот штембил;
- друга опрема за примена на техничките и организациски мерки за заштита
на личните и други податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави,
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а предвид прописите за заштита на личните податоци и прописите за
заштита на класифицирани информации.

Член 5
(1) Овластеното лице врши прием на пријави доставени директно до него од
укажувач заради заштитено надворешно пријавување или доставени од
овластено лице за прием на пријави заради заштитено внатрешно пријавување од друга институција согласно закон (во натамошниот текст: пријава),
поединечно или групно, во писмена форма доставени лично или преку посебно поштенско или електронско сандаче или усно на записник.
(2) Заведувањето на примените пријави овластеното лице го врши со ставање
посебен примен штембил и евидентирање во посебниот деловодник.

Член 6
(1) Доколку пријавата е добиена усно, овластеното лице составува записник во
кој се содржани следните податоци:
a) податоци за укажувачот:
- име и презиме,
- категорија на лице кое согласно Законот за заштита на укажувачи може
да се јави во својство на укажувач,
- барање од укажувачот да остане доверлив и степенот до кој тоа го бара;
б) податоци за лицето односно субјектот против кој укажувачот пријавува;
в) опис на казниво или друго незаконито и недозволиво постапување со
кое се повредува или загрозува јавниот интерес;
г) податоци за извршено односно неизвршено заштитено внатрешно
пријавување;
д) предложени од укажувачот начин и форма на комуникација помеѓу овластеното лице и укажувачот;
ѓ) прилози;
е) датум и место на прием на пријавата;
(2) Совпаѓањето на податоците од усната пријава во содржината на записникот
се потврдува со личен потпис на укажувачот и овластеното лице за прием на
пријави доставени заради заштитено надворешно пријавување.
(3) Записникот од ставот (1) на овој член се заведува како примена пријава.

Член 7
(1) Доколку пријавата е доставена во електронска форма на носач на електронски запис односно по електронски пат, овластеното лице го печати записот
кој одговара на пријава според содржината, и испечатеното со попишани
прилози добиени во форма на електронски записи го заведува како примена пријава.
(2) Доколку печатењето на прилозите од ставот (1) на овој член е неекономично,
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овластеното лице истите ги зачувува во електронска форма на посебниот
компјутер обезбеден со лозинка позната само нему.
(3) Кога овластеното лице ја проследува пријавата до друга надлежна институција или кога е потребно пренесување на приложените електронски записи
заради постапување по пријавата, во случајот од ставот (2) на овој член, овластеното лице извршувајќи ги обврските и одговорностите во примена на
обезбедените технички и организациски мерки за заштита на податоците во
согласност со прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци,
електронските записи ги преснимува на носач на електронски запис кој го
приложува кон пријавата.

Член 8
(1) Овластеното лице истиот ден по приемот ја заведува пријавата со сите прилози, ја разгледува, ја проучува нејзината содржина и постапува согласно закон.
(2) Доколку овластеното лице утврди дека примениот документ односно запис
не претставува односно не се однесува на пријава од укажувач, за истото
веднаш во предметот става забелешка која ја евидентира во посебниот деловодник, задржува копие од предметот, а предметот со приложените документи во оригинал го доставува со пропратно писмо до писарницата на
надлежната институција.
(3) За преземените дејствија од ставот (2) на овој член, овластеното лице без
одлагање го известува укажувачот доколку е познат.

Член 9
(1) По приемот и заведувањето на пријавата овластеното лице без одлагање
врши проценка на содржината на пријавата за да утврди дали истата е логична и разумна, дали претставува пријава од укажувач согласно Законот за
заштита на укажувачи како и дали пријавата содржи доволно елементи за
да биде проследена за понатамошно постапување.
(2) Во вршењето на проценката од ставот (1) на овој член, овластеното лице
може да побара дополнителни информации од укажувачот доколку е познат и да се консултира со други лица, а притоа внимава на заштитата на
идентитетот на укажувачот.
(3) По извршување на проценката од ставот (1) на овој член овластеното лице
донесува заклучоци за понатамошно постапување по пријавата кои се однесуваат на надлежноста односно ненадлежноста за постапување на институцијата каде е назначено и потребното преземање мерки за постапување по
пријавата.

Член 10
(1) Овластеното лице во институцијата до која е доставена пријава по која
не е надлежна да постапува, најдоцна до осум дена од денот на приемот
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пријавата ја заведува и ја проследува до надлежната институција.
(2) Надлежната институција ги применува мерките за заштита на укажувачот
кои му ги обезбедила институцијата чиешто овластено лице ја проследило
пријавата.
(3) Доколку е пријавено кривично дело против државата, против човечноста
и меѓународното право, од областа на организираниот криминал и за кое
со Кривичниот законик е пропишана казна затвор од најмалку четири години, чиешто докажување е проследено со несразмерни тешкотии или не
може да се изврши без исказ на укажувачот кој поради можната опасност да
биде изложен на заплашување, закана со одмазда или опасност по животот,
здравјето, слободата, физичкиот интегритет или имот од поголем обем, не
се согласува во својство на сведок да даде исказ, овластеното лице со прибавена писмена согласност од укажувачот без одлагање доставува:
- до Министерството за внатрешни работи или надлежен јавен обвинител
иницијатива за доставување писмено барање за поднесување Предлог за
вклучување во Програмата за заштита согласно со Законот за заштита на
сведоци или
- до Јавниот обвинител на Република Македонија иницијатива за поднесување Предлог за вклучување во Програмата за заштита согласно со Законот за заштита на сведоци.
4) За проследувањето на пријавата од ставот (1) на овој член и за доставувањето на писменото барање од став (3) алинеи 1 и 2 на овој член, овластеното лице истовремено го известува укажувачот доколку е познат, а доколку
пријавата е доставена од друга институција за проследувањето се известува
и овластеното лице од институцијата кое ја доставило пријавата.

Член 11
Доколку пријавата е поднесена до повеќе институции тие меѓусебно соработуваат и го координираат постапувањето и си даваат правна и стручна помош,
разменуваат искуства, планираат и договорно преземаат активности од нивна
надлежност по прашањата изнесени во пријавата.

Член 12
(1) По примената пријава што е упатена до надлежна институција за која по
проценката од членот 9 од овој правилник се утврди дека истата е логична,
разумна и содржи доволно елементи за понатамошно постапување, овластеното лице презема мерки во своја надлежност за постапување по пријавата односно ја проследува пријавата до службеното лице во институцијата
надлежно за постапување во областа на која се однесува пријавата, откако
претходно од пријавата ќе ги издвои личните податоци и податоците кои
може да го разоткријат идентитетот на укажувачот доколку укажувачот барал да остане доверлив.
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(2) Овластеното лице на барање на укажувачот го известува за текот и дејствијата кои се преземени во постапувањето по пријавата и му овозможува на
укажувачот да изврши увид во списите на предметот оформен врз основа на
неговата пријава согласно закон.
(3) Доколку овозможувањето на увидот од ставот (2) на овој член односно пристапот до информациите во врска со постапувањето по пријавата може да
има штетни последици за текот на постапката, овластеното лице ги одделува тие информации и за тоа го известува укажувачот и му овозможува увид
во останатиот дел во содржината на известувањето односно во останатиот
дел од списите на предметот.
(4) За исходот од постапката по предметот оформен по пријавата овластеното
лице го известува укажувачот доколку е познат, а доколку пријавата е доставена од овластеното лице од друга институција за истото се известува и тоа
лице.

Член 13
(1) Овластеното лице изготвува полугодишен извештај за примени пријави од
укажувачи кој содржи општи статистички податоци и податоци за оформени
предмети по примени пријави.
(2) Општи статистички податоци за кои задолжително се известува со полугодишен извештај се:
a) вкупен број на примени пријави;
б) број на примени пријави, по следните параметри:
- форма и начин на достава на пријава (усна на записник, писмена по
пошта, писмена по електронска пошта),
- пријавено казниво односно недозволиво постапување,
- категорија на лица во својство на укажувач,
- позиција/работно место на пријавени лица,
- доверливи укажувачи,
- анонимни укажувачи,
- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да бидат доверливи;
в) вкупен број на укажувачи;
г) број на анонимни укажувачи; д) број на доверливи укажувачи;
ѓ) број на пријави кои се проследени до институција на надлежно
постапување;
е) број на пријави по кои институцијата постапила во рамки на своите
надлежности;
(3) Податоци за оформени предмети по примени пријави се:
a) вкупен број на примени пријави;
б) број на примени пријави по параметрите:
- форма и начин на достава на пријава (усна на записник, писмена по
пошта, писмена по електронска пошта),
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- пријавено казниво односно недозволиво постапување,
- категорија на лица во својство на укажувач,
- позиција/работно место на пријавени лица,
- доверливи укажувачи,
- анонимни укажувачи,
- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да бидат доверливи;
в) вкупен број на укажувачи кои доставиле пријави по кои се оформени
предмети;
г) број на анонимни укажувачи кои доставиле пријави по кои се оформени предмети; д) број на доверливи укажувачи кои доставиле пријави по
кои се оформени предмети; ѓ) број на предмети оформени по примени
пријави;
е) преземени мерки за постапување по примените пријави;
ж) статус на предметите оформени по примени пријави и исход од постапувањето по предметите.

Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува
со денот на отпочнувањето на примената на Законот за заштита на укажувачи
(„Службен весник на Република Македонија“ број 196/15).

27

ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ закон и други правни акти

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО
ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
(Службен весник на РМ, бр. 46 од 8.03.2016 година)

Член 1
Со овој правилник се пропишува заштитеното внатрешно пријавување во
институциите во јавниот сектор.

Член 2
(1) Раководното лице во институциите во јавниот сектор до кои укажувачот извршил заштитено внатрешно пријавување (во натамошниот текст: раководното лице) назначува овластено лице за прием на пријави доставени заради
заштитено внатрешно пријавување (во натамошниот текст: овластено лице).
(2) Од страна на раководното лице може да се назначуваат повеќе овластени
лица, со тоа што определува кое од нив е одговорно за сумирање на податоците и за изготвување и доставување на полугодишен извештај за примени
пријави од укажувачи.
(3) Во институциите каде нема овластено лице, заштитеното внатрешно пријавување се врши до раководното лице.
(4) Раководното лице пропишува внатрешни процедури за прием на пријави од
укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и презема
мерки за обезбедување заштита на личните и други податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажувачи, а применувајќи ги прописите
за заштита на личните податоци и заштита на класифицирани информации.
(5) Раководното лице до Државната комисија за спречување на корупцијата ги
доставува следните податоци за овластеното лице:
- име и презиме;
- работно место;
- телефонски број за контакт;
- поштенска адреса и адреса на електронска пошта за прием на пријави;
(6) Податоците од ставот (5) на овој член се објавуваат на веб локацијата на
институцијата во кое е назначено овластено лице или на друг начин истите
се прават јавно достапни.

Член 3
Раководното лице при назначување на овластено лице се раководи од
следното:
- да е лице вработено на раководно работно место;
28

Застапување на имплементација на законодавство за укажувачите во Република Северна Македонија

- да има завршено високо образование во областа на правните, безбедносните или економски науки;
- да поседува безбедносен сертификат со степен во зависност од степенот
на класификацијата на информациите со кои располага институцијата за
каде лицето се назначува;
- да има работно искуство во постапување по пријави, односно претставки, работа со странки, вршење надзор, преземање истражни односно инспекциски дејствија, вршење ревизија или внатрешна контрола или друго
работно искуство во извршување должности во доверливост, добивање и
испраќање податоци до други институции и упатување на странки.

Член 4
(1) Раководното лице на овластеното лице му обезбедува независност и непреченост во работата.
(2) Заради обезбедување тајност и заштита на личните и други податоци кои се
примаат и обработуваат од страна на овластеното лице, раководното лице,
согласно прописите за заштита на личните податоци и прописите за заштита
на класифицирани информации, обезбедува и применува соодветни технички и организациски мерки за заштита на податоците од случајно или незаконско нивно уништување, или нивно случајно губење, преправање, неовластено
откривање или пристап, особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку мрежа и заштита од какви било незаконски облици на обработка.
(3) Раководното лице на овластеното лице му обезбедува простор и опрема за
работа:
- простор за работа соодветен за прием на странки;
- посебен компјутер обезбеден со единствено корисничко име и лозинка
креирана од овластеното лице и позната само нему, со интернет конекција и посебно електронско сандаче за електронска пошта обезбедено со
единствено корисничко име и лозинка креирана од овластеното лице и
позната само нему;
- посебен приемен штембил;
- посебен деловодник;
- посебно поштенско сандаче;
- посебна телефонска линија;
- документарен ормар за обезбедено чување на примените пријави, записниците, примените и создадените документи и други материјали во врска
со заштитеното надворешно пријавување, посебниот деловодник и приемниот штембил;
- друга опрема за примена на техничките и организациски мерки за заштита на личните и други податоци кои се однесуваат на укажувачи и на пријави, а предвид прописите за заштита на личните податоци и прописите за
заштита на класифицирани информации.
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Член 5
(1) Овластеното лице врши прием на пријави доставени директно до него од
укажувач заради заштитено внатрешно пријавување согласно закон (во натамошниот текст: пријава), поединечно или групно, во писмена форма доставени лично или преку посебно поштенско или електронско сандаче или
усно на записник.
(2) Заведувањето на примените пријави овластеното лице го врши со ставање
посебен примен штембил и евидентирање во посебниот деловодник.

Член 6
(1) Доколку пријавата е добиена усно, овластеното лице составува записник во
кој се содржани следните податоци:
a) податоци за укажувачот:
- име и презиме,
- категорија на лице кое согласно Законот за заштита на укажувачи може
да се јави во својство на укажувач,
- барање од укажувачот да остане доверлив и степенот до кој тоа го бара;
б) податоци за лицето односно субјектот против кој укажувачот пријавува;
в) опис на казниво или друго незаконито и недозволиво постапување со
кое се повредува или загрозува јавниот интерес;
г) предложени од укажувачот начин и форма на комуникација помеѓу овластеното лице и укажувачот;
д) прилози;
ѓ) датум и место на прием на пријавата;
(2) Совпаѓањето на податоците од усната пријава во содржината на записникот
се потврдува со личен потпис на укажувачот и овластеното лице за прием на
пријави доставени заради заштитено надворешно пријавување.
(3) Записникот од ставот (1) на овој член се заведува како примена пријава.

Член 7
(1) Доколку пријавата е доставена во електронска форма на носач на електронски запис односно по електронски пат, овластеното лице го печати записот
кој одговара на пријава според содржината, и испечатеното со попишани
прилози добиени во форма на електронски записи го заведува како примена пријава.
(2) Доколку печатењето на прилозите од ставот (1) на овој член е неекономично, овластеното лице истите ги зачувува во електронска форма на посебниот
компјутер обезбеден со лозинка позната само нему.
(3) Кога овластеното лице ја проследува пријавата до друга надлежна институција или кога е потребно пренесување на приложените електронски записи
заради постапување по пријавата, во случајот од ставот (2) на овој член, овластеното лице извршувајќи ги обврските и одговорностите во примена на
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обезбедените технички и организациски мерки за заштита на податоците во
согласност со прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци,
електронските записи ги преснимува на носач на електронски запис кој го
приложува кон пријавата.

Член 8
(1) Овластеното лице истиот ден по приемот ја заведува пријавата со сите прилози, ја разгледува, ја проучува нејзината содржина и постапува согласно
закон.
(2) Доколку овластеното лице утврди дека примениот документ односно запис
не претставува односно не се однесува на пријава од укажувач, за истото
веднаш во предметот става забелешка која ја евидентира во посебниот деловодник, задржува копие од предметот, а предметот со приложените документи во оригинал го доставува со пропратно писмо до писарницата на
надлежната институција.
(3) За преземените дејствија од ставот (2) на овој член, овластеното лице без
одлагање го известува укажувачот доколку е познат.

Член 9
(1) По приемот и заведувањето на пријавата овластеното лице без одлагање
врши проценка на содржината на пријавата за да утврди дали истата е логична и разумна, дали претставува пријава од укажувач согласно Законот за
заштита на укажувачи како и дали пријавата содржи доволно елементи за
да биде проследена за понатамошно постапување.
(2) Во вршењето на проценката од ставот (1) на овој член, овластеното лице
може да побара дополнителни информации од укажувачот доколку е познат и да се консултира со други лица, а притоа внимава на заштитата на
идентитетот на укажувачот.
(3) По извршување на проценката од ставот (1) на овој член овластеното лице
донесува заклучоци за понатамошно постапување по пријавата кои се однесуваат на надлежноста односно ненадлежноста за постапување на институцијата каде е назначено и потребното преземање мерки за постапување по
пријавата.

Член 10
(1) За наводите од содржината на пријавата и заклучоците од член 9 став (3) на
овој правилник овластеното лице без одлагање го известува раководното
лице.
(2) По исклучок, доколку овластеното лице во вршењето на проценката од член
9 од овој правилник констатира дека наводите од содржината на пријавата
непосредно или посредно се насочени против раководното лице, пријавата
ја проследува до надлежната институција согласно закон.
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Член 11
(1) Овластеното лице во институцијата до која е доставена пријава по која е
надлежна да постапува друга институција согласно закон, најдоцна до осум
дена од денот на приемот пријавата ја заведува и ја проследува до надлежната институција.
(2) Доколку е пријавено кривично дело против државата, против човечноста
и меѓународното право, од областа на организираниот криминал и за кое
со Кривичниот законик е пропишана казна затвор од најмалку четири години, чиешто докажување е проследено со несразмерни тешкотии или не
може да се изврши без исказ на укажувачот кој поради можната опасност да
биде изложен на заплашување, закана со одмазда или опасност по животот,
здравјето, слободата, физичкиот интегритет или имот од поголем обем, не
се согласува во својство на сведок да даде исказ, овластеното лице со прибавена писмена согласност од укажувачот без одлагање доставува:
- до Министерството за внатрешни работи или надлежен јавен обвинител
иницијатива за доставување писмено барање за поднесување Предлог за
вклучување во Програмата за заштита согласно со Законот за заштита на
сведоци или
- до Јавниот обвинител на Република Македонија иницијатива за поднесување Предлог за вклучување во Програмата за заштита согласно со Законот за заштита на сведоци.
3) За проследувањето на пријавата од ставот (1) на овој член и за доставувањето на писменото барање од став (2) алинеи 1 и 2 на овој член, овластеното
лице истовремено го известува укажувачот доколку е познат.

Член 12
(1) По примената пријава што е упатена до надлежна институција за која по проценката од членот 9од овој правилник се утврди дека истата е логична, разумна
и содржи доволно елементи за понатамошно постапување, овластеното лице
презема мерки во своја надлежност за постапување по пријавата односно ја
проследува пријавата до службеното лице во институцијата надлежно за постапување во областа на која се однесува пријавата, откако претходно од пријавата ќе ги издвои личните податоци и податоците кои може да го разоткријат
идентитетот на укажувачот доколку укажувачот барал да остане доверлив.
(2) Овластеното лице на барање на укажувачот го известува за текот и дејствијата кои се преземени во постапувањето по пријавата и му овозможува на
укажувачот да изврши увид во списите на предметот оформен врз основа на
неговата пријава согласно закон.
(3) Доколку овозможувањето на увидот од ставот (2) на овој член односно пристапот до информациите во врска со постапувањето по пријавата може да
има штетни последици за текот на постапката, овластеното лице ги одделува тие информации и за тоа го известува укажувачот и му овозможува увид
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во останатиот дел во содржината на известувањето односно во останатиот
дел од списите на предметот.
(4) За исходот од постапката по предметот оформен по пријавата овластеното
лице го известува укажувачот доколку е познат.

Член 13
(1) Овластеното лице изготвува полугодишен извештај за примени пријави од
укажувачи кој содржи општи статистички податоци и податоци за оформени
предмети по примени пријави.
(2) Општи статистички податоци за кои задолжително се известува со полугодишен извештај се:
a) вкупен број на примени пријави;
б) број на примени пријави, по следните параметри:
- форма и начин на достава на пријава (усна на записник, писмена по
пошта, писмена по електронска пошта),
- пријавено казниво односно недозволиво постапување,
- категорија на лица во својство на укажувач,
- позиција/работно место на пријавени лица,
- доверливи укажувачи,
- анонимни укажувачи,
- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да бидат доверливи;
в) вкупен број на укажувачи;
г) број на анонимни укажувачи;
д) број на доверливи укажувачи;
ѓ) број на пријави кои се проследени до институција на надлежно
постапување;
е) број на пријави по кои институцијата постапила во рамки на своите
надлежности;
(3) Податоци за оформени предмети по примени пријави се:
a) вкупен број на примени пријави;
б) број на примени пријави по параметрите:
- форма и начин на достава на пријава (усна на записник, писмена по
пошта, писмена по електронска пошта),
- пријавено казниво односно недозволиво постапување, 3 категорија на
лица во својство на укажувач,
- позиција/работно место на пријавени лица, 3 доверливи укажувачи,
- анонимни укажувачи,
- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да бидат доверливи;
в) вкупен број на укажувачи кои доставиле пријави по кои се оформени
предмети;
г) број на анонимни укажувачи кои доставиле пријави по кои се оформени
предмети;
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д) број на доверливи укажувачи кои доставиле пријави по кои се оформени
предмети;
ѓ) број на предмети оформени по примени пријави;
е) преземени мерки за постапување по примените пријави;
ж) статус на предметите оформени по примени пријави и исход од постапувањето по предметите.

Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува
со денот на отпочнувањето на примената на Законот за заштита на укажувачи
(„Службен весник на Република Македонија“ број 196/15).
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ПРАВИЛНИК ЗА НАСОКИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИ
АКТИ ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО
ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ
ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
(Службен весник на РМ, бр. 46 од 8.03.2016 година)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат насоките за донесување на внатрешни
акти за заштитеното внатрешно пријавување во правното лице во приватниот
сектор.

Член 2
Правните лица во приватниот сектор при донесување на внатрешните
акти за заштитено внатрешно пријавување треба да ги имаат предвид одредбите од Законот за заштита на укажувачи и подзаконските акти со кои се пропишува заштитеното внатрешно пријавување во јавниот сектор и заштитеното
надворешно пријавување, во однос на:
а. пристапност до лице односно место за заштитено внатрешно пријавување и достапност на внатрешниот акт за заштитено внатрешно пријавување за сите вработени во правното лице;
б. ништовност на одредбите во актите и договорите со кои се уредуваат права од работен однос и работни ангажмани, со кои се забранува пријавување на сомневање или сознание за казниво дело или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува
јавниот интерес, безбедноста и одбраната или пак таквото пријавување
се дефинира како прекршување на одредби за доверливост, лојалност и
професионалност;
в. заштита на укажувачот и нему блиско лице од било каков вид на повреда
на право или штетно дејствие или опасност од настапување на штетни
дејствија заради извршено пријавување;
г. проширување на заштитата од потточката в. за да опфати и други лица;
д. забрана за откривање или овозможување откривање на идентитет на
укажувач, освен кога тоа се бара со судска одлука;
ѓ. заштита на личните податоци на укажувачот;
е. заштита на податоците и примените пријави, записниците, примените
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или создадени документи и други материјали во врска со заштитеното
пријавување;
ж. правото на укажувачот без одлагање односно во утврден рок согласно
закон да биде информиран за преземените мерки во врска со пријавата
и преземените мерки за заштита;
з. упатување на заштитено надворешно пријавување односно заштитено
јавно пријавување;
ѕ. собирање податоци за воведеното заштитено внатрешно пријавување со
цел негово унапредување врз основа на самооценка.

Член 3
Здружение, комора или друга форма на организација на здружени правни
лица во приватниот сектор каде е воведено и воспоставено заштитено внатрешно пријавување може со процедурите односно каналот за заштитено внатрешно
пријавување да опфати и повеќе правни лица, така што правните лица кои со
свој акт пристапиле да ја користат процедурата односно каналот за заштитено
внатрешно пријавување во организацијата на здружени правни лица ќе се смета
дека имаат воведено заштитено внатрешно пријавување согласно актот донесен
од страна на организацијата.

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“.
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ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2019/1937
НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ
И НА СОВЕТОТ
од 23 октомври 2019 година
за заштита на лица кои пријавуваат прекршувања на правото на Унијата

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за функционирање на Европската унија, а
особено член 16, член 43(2), член 50, член 53(1), членовите 91, 100 и 114, член
168(4), член 169, член 192(1) и член 325(4) од истиот и Договорот за основање на
Европската заедница за атомска енергија, а особено член 31 од истиот,
имајќи го предвид предлогот на Европската комисија,
по проследувањето на нацрт-законодавниот акт до националните парламенти,
имајќи го предвид мислењето на Судот на ревизори (1),
имајќи го предвид мислењето на Европскиот економски и социјален комитет (2),
по консултација со Комитетот на регионите,
имајќи го предвид мислењето од 30 ноември 2018 година на групата на експерти, наведени во член 31 од Договорот за основање на Европската заедница
за атомска енергија,
постапувајќи во согласност со вообичаената законодавна постапка (3),
со оглед на тоа:
Лицата кои работат за јавна или приватна организација или се во контакт
со таква организација во контекст на нивните активности поврзани со работата,
честопати се првите кои дознаваат за закани или штети на јавниот интерес што се
појавуваат во тој контекст. Со пријавување на прекршувања на правото на Унијата кои се штетни за јавниот интерес, таквите лица делуваат како „укажувачи“ и
со тоа играат клучна улога во пријавувањето и спречувањето на таквите прекршувања и заштитата на благосостојбата на општеството. Сепак, потенцијалните
укажувачи често се обесхрабрени да го пријавуваат она што ги загрижува или во
кое се сомневаат поради страв од одмазда. Во овој контекст, важноста од обезбедување балансирана и ефикасна заштита на укажувачите сè повеќе се препознава како на ниво на Унијата така и на меѓународно ниво.
(1) На ниво на Унија, пријавите и јавните објавувања од страна на укажувачите
се една од важните компоненти за спроведувањето на законот и политиките на Унијата. Тие ги обезбедуваат националните системи и системите за
1
2
3

Сл. весник C 405, 9.11.2018 година, стр. 1.
Сл. весник C 62, 15.2.2019 година, стр. 155.
Став на Европскиот парламент од 16 април 2019 година (сè уште не е објавен во Службен весник)
и одлука на Советот од 7 октомври 2019 година.
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(2)

(3)

(4)

(6)

спроведување на Унијата со информации, што водат до ефикасно откривање, истрага и гонење на случаи на прекршувања на правото на Унијата,
со што се зајакнува транспарентноста и одговорноста.
Во одредени области на политиките, прекршувања на правото на Унијата,
без оглед на тоа дали тие се категоризираат според националното законодавство како административни, кривични или други видови прекршувања, може да предизвикаат сериозна штета на јавниот интерес, создавајќи значителни ризици за благосостојбата на општеството. Ако во тие
области се утврдени слабости во спроведувањето, а укажувачите обично
се наоѓаат во привилегирана позиција за откривање на прекршувања, неопходно е да се зајакне спроведувањето преку воведување на ефикасни,
доверливи и безбедни канали за пријавување и преку обезбедување на
ефикасна заштита на укажувачите од одмазда.
Заштитата што моментално е обезбедена на укажувачите во Унијата, е
распределена низ земјите членки и нерамномерна во различни области
на политики. Последиците од прекршувања на правото на Унијата со прекугранична димензија, пријавени од страна на укажувачите, покажуваат
како недоволната заштита во една земја членка негативно влијае на функционирањето на политиките на Унијата не само во таа земја членка, туку и
во другите земји членки и во Унијата како целина.
Заедничките минимални стандарди кои гарантираат дека укажувачите се
ефикасно заштитени, треба да се применуваат во однос на актите и областите на политика каде има потреба од зајакнување на спроведувањето,
во кои недоволното пријавување од страна на укажувачите е клучен фактор што влијае на спроведувањето, а прекршувањата на правото на Унијата може да предизвикаат сериозна штета на јавен интерес. Земјите членки
би можеле да одлучат да ја прошират примената на националните одредби на други области со цел да обезбедат сеопфатна и кохерентна рамка за
заштита на укажувачи на национално ниво.
Заштита на укажувачи е неопходна за зајакнување на спроведување на
правото на Унијата во областа на јавни набавки. Неопходна е, не само за
да се спречи и открие измама и корупција во врска со јавните набавки
во контекст на спроведувањето на буџетот на Унијата, туку и да се реши
недоволно спроведување на правилата за јавни набавки од страна на националните договорни органи и договорните субјекти во врска со извршување на работи, снабдување со производи или обезбедување на услуги.
Прекршувањата на ваквите правила создаваат нарушувања на конкуренцијата, ги зголемуваат оперативните трошоци, ги нарушуваат интересите
на инвеститорите и акционерите и, општо, ја намалуваат атрактивноста за
инвестиции и создаваат нерамномерни услови за сите претпријатија во
рамките на Унијата, со што влијаат на правилно функционирање на внатрешниот пазар.
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(7)

(8)

4

5

6

7

Во областа на финансиските услуги, додадената вредност на заштитата на
укажувачите веќе е признаена од страна на законодавецот на Унијата. После финансиската криза, која изложи сериозни недостатоци при спроведувањето на релевантните правила, во значителен број законодавни акти од
областа на финансиските услуги беа воведени мерки за заштита на укажувачите, вклучително и внатрешни и надворешни канали за пријавување и
изречна забрана за одмазда, како што е наведено во комуникацијата на
Комисијата од 8 декември 2010 година под наслов „Зајакнување на режимите за санкционирање во секторот на финансиски услуги“. Особено, во
контекст на прудентната рамка што се применува за кредитните институции и инвестициските фирми, Директивата 2013/36/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот(4) предвидува заштита на укажувачи што се применува во рамките на Регулативата (ЕУ) бр. 575/2013 на Европскиот парламент
и на Советот(5).
Што се однесува до безбедноста на производите пласирани на внатрешниот пазар, претпријатијата вклучени во синџирот на производство и дистрибуција се примарен извор на докази, поради што пријавувањето од страна на укажувачи во такви претпријатија има висока додадена вредност,
бидејќи тие се многу поблиску до информации за можни неправедни и
незаконски практики на производство, увоз или дистрибуција на небезбедни производи. Според тоа, треба да се воведе заштита за укажувачите во
однос на безбедносните услови што се применуваат на производи регулирани со законодавството на Унијата за усогласување, како што е утврдено
во Анексите I и II од Регулативата (ЕУ) 2019/1020 на Европскиот парламент
и Советот(6), и во однос на општите барања за безбедност на производите,
како што е утврдено во Директивата 2001/95/ЕЗ на Европскиот парламент
и на Советот(7). Заштита на укажувачи, како што е предвидено во оваа директива, исто така ќе биде клучна за да се избегне пренасочување на огнено оружје, неговите делови и компоненти и муниција, како и одбранбени
производи, бидејќи таа ќе го поттикне пријавувањето на прекршувања
на правото на Унијата, како што се кривотворење документи, изменето
означување и незаконско стекнување на огнено оружје во рамките на

Директива 2013/36/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 јуни 2013 година за пристап
до дејноста на кредитни институции и прудентен надзор на кредитни институции и инвестициски
фирми, за изменување на Директивата 2002/87/ЕЗ и укинување на Директивите 2006/48/ЕЗ и
2006/49/ЕЗ (Сл. весник L 176, 27.6.2013 година, стр. 338.).
Регулатива (ЕУ) бр. 575/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 26 јуни 2013 година
за прудентни барања за кредитни институции и инвестициски фирми и за изменување на
Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 (Сл. весник L 176, 27.6.2013 година, стр. 1).
Регулатива (ЕУ) 2019/1020 на Европскиот парламент и на Советот од 20 јуни 2019 година за
надзор на пазарот и усогласеност на производите и изменување на Директивата 2004/42/ЕЗ и
Регулативите (ЕЗ) бр. 765/2008 и (ЕУ) бр. 305/2011 (Сл. весник L 169, 25.6.2019 година, стр. 1).
Директива 2001/95/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 3 декември 2001 година за
општа безбедност на производите (Сл. весник L 11, 15.1.2002 година, стр. 4).
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Унијата, при што прекршувањата честопати подразбираат пренасочување
од легалниот кон нелегалниот пазар. Заштита на укажувачи, како што е
предвидено во оваа директива, исто така, ќе помогне да се спречи незаконско производство на импровизирани експлозиви, придонесувајќи за
правилна примена на ограничувања и контроли во однос на прекурзорите
на експлозиви.
(9) Важноста на заштита на укажувачи во однос на спречување и одвраќање
од прекршувања на правилата на Унијата за безбедност во транспортот,
кои можат да ги загрозат човечките животи, е веќе признаена во секторските акти на Унијата за безбедност во воздухопловството, односно во Регулативата (ЕУ) бр. 376/2014 на Европскиот парламент и на Советот(8), и
безбедност на поморскиот транспорт, односно во Директивите 2013/54/
ЕУ(9) и 2009/16/ЕЗ(10) на Европскиот парламент и на Советот, кои предвидуваат прилагодени мерки на заштита на укажувачи, како и посебни канали за пријавување. Овие акти, исто така, обезбедуваат заштита од одмазда против работниците кои пријавуваат свои ненамерни грешки, т.н.
„праведна култура“. Потребно е да се надополнат постојните елементи на
заштита на укажувачи во тие два сектори, како и да се обезбеди заштита
во други режими на транспорт, односно во внатрешен воден пат, патен и
железнички транспорт, за да се подобри спроведувањето на безбедносните стандарди во однос на тие начини на транспорт.
(10) Што се однесува до областа на заштитата на животната средина, собирањето докази, спречувањето, откривањето и справувањето со кривични дела во животната средина и незаконското однесување остануваат
предизвик и треба да се зајакнат активности во однос на тоа, како што е
забележано во комуникација на Комисијата од 18 јануари 2018 година под
наслов „Активности на ЕУ за подобрување на усогласеноста и управувањето со животната средина“. Со оглед на тоа што пред влегувањето во сила
на оваа директива, единствените постојни правила за заштита на укажувачи поврзани со заштитата на животната средина се предвидени во еден
секторски акт, односно Директивата 2013/30/ЕУ на Европскиот парламент

8

9

10

Регулатива (ЕУ) бр. 376/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 3 април 2014 година
за пријавување, анализирање и следење на настани во цивилното воздухопловство, за
изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 996/2010 на Европскиот парламент и на Советот и
укинување на Директивата 2003/42/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативите
(ЕЗ) бр. 1321/2007 и (ЕЗ) бр. 1330/2007 на Комисијата (Сл. весник L 122, 24.4.2014 година, стр.
18).
Директива 2013/54/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 20 ноември 2013 година за
одредени одговорности на државните знамиња заради усогласеност со Конвенцијата за
поморски труд, 2006 (Сл. весник L 329, 10.12.2013 година, стр. 1).
Директива 2009/16/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 2009 година за
пристанишна државна контрола (Сл. весник L 131, 28.5.2009 година, стр. 57).
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и Советот(11), воведувањето на таквата заштита е неопходна за да се обезбеди ефикасно спроведување на законодавството на ЕУ за животна средина, чии прекршувања може да предизвикаат штета на јавниот интерес со
можни несакани ефекти кои ги преминуваат националните граници. Воведувањето на таква заштита е, исто така, важно во случаи кога небезбедни
производи можат да предизвикаат штети врз животната средина.
(11) Подобрувањето на заштитата на укажувачи, исто така, ќе придонесе за
спречување и одвраќање од прекршувања на правилата на Европската заедница за атомска енергија за нуклеарна безбедност, заштита од зрачење
и одговорно и безбедно управување со потрошеното гориво и радиоактивниот отпад. Исто така, би го зајакнало спроведувањето на релевантните одредби од Директивата 2009/71/Евроатом на Советот(12), во однос
на промовирање и зајакнување на културата на ефикасна нуклеарна безбедност и, особено, точка (а) од член 8б(2) од таа директива, со која се
бара, меѓу другото, надлежниот регулаторен орган да воспостави системи
за управување со кои се дава приоритет на нуклеарната безбедност и се
промовира, на сите нивоа на персонал и раководство, можност да се преиспита ефикасното спроведување на релевантните безбедносни начела и
практики и навремено пријавување на безбедносните прашања.
(12) Воведувањето рамка за заштита на укажувачи, исто така, ќе придонесе
за зајакнување на спроведувањето на постојните одредби и спречување
на прекршувања на правилата на Унијата, во областа на прехранбениот
синџир и особено во областа на безбедност на храната и добиточната
храна, како и во областа на здравјето, заштитата и благосостојбата на животните. Различните правила на Унијата утврдени во тие области се тесно
поврзани. Регулативата (ЕЗ) бр. 178/2002 на Европскиот парламент и на
Советот(13) ги утврдува општите начела и барања на кои се темелат сите
мерки на Унијата и националните мерки поврзани со храна и добиточна
храна, со посебен фокус на безбедноста на храната, со цел да се обезбеди високо ниво на заштита на човековото здравје и интересите на потрошувачите во однос на храната, како и ефикасното функционирање на
внатрешниот пазар. Со оваа регулатива се предвидува, меѓу другото, дека
операторите со храна и добиточна храна не смеат да ги спречуваат своите
11

12

13

Директива 2013/30/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 12 јуни 2013 година, за
безбедноста на крајбрежните операции со нафта и гас и за изменување на Директивата 2004/35/
ЕЗ (Сл. весник L 178, 28.6.2013 година, стр. 66).
Директива 2009/71/Евроатом на Советот од 25 јуни 2009 година за воспоставување рамка на
Заедницата за нуклеарна безбедност на нуклеарни постројки (Сл. весник L 172, 2.7.2009 година,
стр. 18).
Регулатива (ЕЗ) бр. 178/2002 на Европскиот парламент и на Советот од 28 јануари 2002 година за
утврдување на општите начела и барања на законот за храна, основање на Европскиот агенција
за безбедност на храна и утврдување на постапки во областа на безбедноста на храната (Сл.
весник L 31, 1.2.2002 година, стр. 1).
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вработени и други лица да соработуваат со надлежните органи, каде што
таквата соработка може да го спречи, намали или елиминира ризикот
што произлегува од храната. Законодавецот на Унијата применува сличен пристап во областа на здравјето на животните преку Регулативата (ЕУ)
2016/429 на Европскиот парламент и Советот(14) за утврдување на правилата за спречување и контрола на болести на животни кои се пренесуваат
на животни или луѓе и во областа на заштитата и благосостојбата на животните кои се чуваат за земјоделски цели, на животни кои се користат за научни цели, на животни во текот на транспортот и на животни во моментот
на усмртување, преку Директивата 98/58/ЕЗ на Советот(15) и Директивата
2010/63/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот(16), како и Регулативите
(ЕЗ) бр. 1/2005(17) и (ЕЗ) бр. 1099/2009(18).
(13) Пријавувањето на прекршувања од страна на укажувачите може да биде
клучно за откривање и спречување, намалување или елиминирање на ризиците за јавното здравје и заштита на потрошувачите како резултат на
прекршувања на правилата на Унијата, кои инаку би можеле да останат
скриени. Особено, заштитата на потрошувачите е исто така силно поврзана со случаи кога небезбедни производи можат да предизвикаат значителна штета на потрошувачите.
(14) Почитување на приватноста и заштитата на личните податоци, кои се
содржани како основни права во членовите 7 и 8 од Повелбата на основните права на Европската унија („Повелбата“), се дополнителни области
во кои укажувачите можат да помогнат во откривањето на прекршувања
што можат да му наштетат на јавниот интерес. Укажувачите, исто така,
можат да помогнат во откривањето на прекршувањата на Директивата
(ЕУ) 2016/1148 на Европскиот парламент и на Советот(19) за безбедноста
на мрежните и информациските системи, со која се воведува обврска да
се обезбеди пријавување на инциденти, вклучително и оние со кои не
се загрозуваат личните податоци и безбедносни барања за субјекти кои
14

15

16

17

18

19

Регулатива (ЕУ) 2016/429 на Европскиот парламент и на Советот од 9 март 2016 година за преносливи
болести на животните и изменување и укинување на одредени акти од областа на здравјето на
животните („Закон за здравјето на животните“) (Сл. весник L 84, 31.3.2016 година, стр. 1).
Директива 98/58/ЕЗ на Советот од 20 јули 1998 година за заштита на животните кои се чуваат во
земјоделски цели (Сл. весник L 221, 8.8.1998 година, стр. 23).
Директива 2010/63/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 22 септември 2010 година за
заштита на животните кои се користат за научни цели (Сл. весник L 276, 20.10.2010 година, стр. 33).
Регулатива (ЕЗ) бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните
во текот на транспортот и сродните активности и за изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и
93/119/ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) бр. 1255/97 (Сл. весник L 3, 5.1.2005 година, стр. 1).
Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2009 на Советот од 24 септември 2009 година за заштита на животните
во моментот на усмртување (Сл. весник L 303, 18.11.2009 година, стр. 1).
Директива (ЕУ) 2016/1148 на Европскиот парламент и на Советот од 6 јули 2016 година за
мерките за високо заедничко ниво на безбедност на мрежните и информациските системи во
Унијата (Сл. весник L 194, 19.7.2016 година, стр. 1).
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обезбедуваат основни услуги во многу сектори, на пример енергетика,
здравство, транспорт и банкарство, за давателите на клучни дигитални услуги, на пример услуги за обработка во облак и за добавувачи на основни
комунални услуги, како што се вода, електрична енергија и гас. Пријавувањата на укажувачите во оваа област е особено драгоцено за спречување на безбедносни инциденти кои би влијаеле на клучните економски
и социјални активности и широко користените дигитални услуги, како и
за спречување на какво било кршење на правилата на Унијата за заштита
на податоците. Ваквото пријавување помага да се обезбеди континуитет
на услугите кои се неопходни за функционирање на внатрешниот пазар и
благосостојбата на општеството.
(15) Понатаму, заштитата на финансиските интереси на Унијата, што е поврзана со борбата против измама, корупција и која било друга незаконска
активност која влијае на трошоците на Унијата, наплатата на приходите и
фондовите на Унијата или средствата на Унијата, е клучна област во која
спроведување на правото на Унијата треба да се зајакне. Зајакнувањето
на заштитата на финансиските интереси на Унијата е релевантно и за спроведување на буџетот на Унијата во однос на трошоците што се направени
врз основа на Договорот за основање на Европската заедница за атомска
енергија (Договор за Евроатом). Недостатокот на ефикасно спроведување
во областа на заштитата на финансиските интереси на Унијата, вклучително и спречување на измама и корупција на национално ниво, доведува
до намалување на приходите на Унијата и злоупотреба на фондовите на
Унијата, што може да ги наруши јавните инвестиции, попречи растот и да
ја намали довербата на граѓаните во активностите на Унијата. Член 325 од
Договорот за функционирање на Европската унија (ДФЕУ) бара Унијата и
земјите членки да се спротивстават на измамата и сите други нелегални
активности што влијаат на финансиските интереси на Унијата. Релевантните мерки на Унијата во овој поглед особено ги вклучуваат Регулативата
(ЕЗ, Евроатом) бр. 2988/95 на Советот(20) и Регулативата (ЕУ, Евроатом) бр.
883/2013 на Европскиот парламент и на Советот(21). Регулативата (ЕЗ, Евроатом) бр. 2988/95 е надополнета, за најсериозните видови на однесувања поврзани со измама, со Директивата (ЕУ) 2017/1371 на Европскиот
парламент и Советот(22) и Конвенцијата донесена врз основа на член К.3
20

21

22

Регулатива (ЕЗ, Евроатом) бр. 2988/95 на Советот од 18 декември 1995 година за заштита на
финансиските интереси на Европските заедници (Сл. весник L 312, 23.12.1995 година, стр. 1).
Регулатива (ЕУ, Евроатом) бр. 883/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 11 септември 2013
година за истрагите спроведени од страна на Европската канцеларија за спречување на измама
(ОЛАФ) и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1073/1999 на Европскиот парламент и на Советот и
на Регулативата (Евроатом) бр. 1074/1999 на Советот (Сл. весник L 248, 18.9.2013 година, стр. 1).
Директива (ЕУ) 2017/1371 на Европскиот парламент и на Советот од 5 јули 2017 година за борба
против измама во врска со финансиските интереси на Унијата по пат на кривично право (Сл.
весник L 198, 28.7.2017 година, стр. 29).
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од Договорот за Европската унија за заштита на финансиските интереси на
Европските заедници од 26 јули 1995 година(23), вклучувајќи ги и нејзините
протоколи од 27 септември 1996 година(24), од 29 ноември 1996 година(25)
и од 19 јуни 1997 година(26). Таа конвенција и тие протоколи остануваат во
сила за земјите членки кои не се обврзани со Директивата (ЕУ) 2017/1371.
(16) Исто така, треба да бидат утврдени и заеднички минимални стандарди за
заштита на известувачи при доставување информации за прекршувања на
внатрешниот пазар, како што е наведено во член 26(2) oд ДФЕУ. Понатаму,
во согласност со судската пракса на Судот на правдата на Европската Унија
(во натамошниот текст „Судот“), мерките на Унијата насочени кон воспоставување или обезбедување на функционирање на внатрешниот пазар
имаат за цел да придонесат за отстранување на постојните или пречките
кои се појавуваат на слободното движење на стоки или давање услуги и да
се отстранат нарушувањата на конкуренцијата.
(17) Особено, заштитата на известувачите со цел да се зајакне примената на
законот за конкурентност на Унијата, вклучително и во однос на државната помош, ќе служи за да се обезбеди ефикасно функционирање на пазарите во Унијата, ќе овозможи еднакви услови за деловните субјекти и ќе
овозможи придобивки за потрошувачите. Што се однесува до правилата
за конкуренција што се применуваат за претпријатијата, важноста на инсајдерско известување за прекршување на законот за конкуренција е веќе
препознаена во политиката на Комисијата за изземање или намалување
на казни според член 4а на Регулатива (ЕЗ) бр. 773/2004 на Комисијата (27)
и неодамна воведената анонимна алатка за известување од страна на Комисијата. Прекршувањата во врска со законот за конкуренција и правилата за државна помош се однесуваат на членовите 101, 102, 106, 107 и 108
од ТФЕУ и правилата на подзаконски акти донесени за нивна примена.
(18) Прекршувањата на законот за корпоративни даноци и аранжмани насочени кон добивање даночна предност и избегнување на правни обврски
спротивно на предметот или целта на важечкиот закон за корпоративни
даноци, влијаат негативно на функционирањето на домашниот пазар. Ваквите прекршувања и договори можат да доведат до нелојална даночна
конкуренција и широко распространета даночна измама, што ги нарушуваат еднаквите услови за деловните субјекти и доведуваат до загуба
на даночните приходи за земјите членки и буџетот на Унијата во целина.
Оваа директива треба да обезбеди заштита од одмаздничко дејствување
против лица кои пријавуваат договори за измама и/или злоупотреба кои
23
24
25
26
27

Сл. весник C 316, 27.11.1995 година, стр. 49.
Сл. весник C 313, 23.10.1996 година, стр. 2.
Сл. весник C 151, 20.5.1997 година, стр. 2.
Сл. весник C 221, 19.7.1997 година, стр. 2.
Регулатива (ЕЗ) бр. 773/2004 на Комисијата од 7 април 2004 година со која се утврдуваат постапки
согласно член 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Сл. весник L 123, од 27.4.2004 година, стр. 18).
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инаку може да останат необјавени, со оглед на зајакнувањето на можноста
на надлежните органи правилно да гарантираат функционирање на внатрешниот пазар и да се отстранат нарушувањата и пречките во трговијата
кои влијаат на конкурентноста на претпријатијата на внатрешниот пазар и
чии договори се директно поврзани со правилата за слободно движење
и се релевантни за примената на правилата за државна помош. Заштита
на известувачите, како што е предвидено во оваа директива, ќе додаде
на неодамнешните иницијативи на Комисијата во насока на подобрување
на транспарентноста и размената на информации во областа на оданочувањето и создавање поправедно опкружување за корпоративното оданочување во рамки на Унијата, со цел зголемување на ефикасноста на земјите членки во идентификувањето на измамнички и/или злоупотребувачки
договори и ќе помогне да се спречат ваквите договори. Сепак, оваа директива не ги усогласува даночните одредби, без разлика дали се суштински
или процедурални и не бара зајакнување на примената на националните
правила за корпоративно оданочување, без да се во спротивност со можноста земјите членки да ги користат информациите за кои се наменети.
(19) Член 2 (1) (а) го дефинира материјалниот обем на оваа директива, повикувајќи се на список на акти на Унијата, утврден во Анексот. Ова значи дека,
од друга страна, материјалниот обем на тие акти на Унијата е определен
со повикување на актите на Унијата наведени во анексите кон нив, тие
акти исто така претставуваат дел од материјалниот обем на оваа директива. Покрај тоа, упатувањето на актите во Анексот треба да се сфати како
вклучување на сите мерки за спроведување или делегираните акти донесени на национално или на ниво на Унија во согласност со тие акти. Покрај тоа, упатувањето на актите на Унијата наведени во Анексот треба да
се сфати како динамично упатување во согласност со вообичаениот референтен систем за правните акти на Унијата. Затоа, ако актот на Унијата
наведен во Анексот е изменет, или упатувањето се однесува на изменетиот акт; доколку актот на Унијата наведен во Анексот бил или е заменет,
упатувањето се однесува на новиот акт.
(20) Одредени акти на Унијата, особено во областа на финансиските услуги, како
што е Регулативата (ЕУ) бр. 596/2014 на Европскиот парламент и Советот (28)
и Директивата за спроведување (ЕУ) 2015/2392 (29)на Комисијата, донесени
на врз основа на таа регулатива, веќе содржат детални правила за заштита
28

29

Регулатива (ЕУ) бр. 596/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 16 април 2014 година за
злоупотреба на пазарот (регулатива за злоупотреба на пазарот) и укинување на Директивата
2003/6/ЕЗ на Европскиот парламент и на Директивите на Советот и Комисијата 2003/124/EЗ,
2003/125/EЗ и 2004/72/EЗ (Сл. весник L 173, 12.6.2014 година, стр. 1).
Директива за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2015/2392 од 17 декември 2015 година за
Регулатива (ЕУ) бр. 596/2014 на Европскиот парламент и на Советот во врска со известување до
надлежните органи за фактички или потенцијални прекршувања на таа регулатива (Сл. весник L
332, 18.12.2015 година, стр. 126).
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на известувачи. Треба да се одржат посебните правила во овој поглед утврдени во постојното законодавство на Унијата, вклучително и актите на
Унијата наведени во Дел II од Анексот на оваа директива, соодветни за релевантните сектори. Ова е особено важно за да се идентификува кои правни
лица од областа на финансиските услуги, спречувањето на перење пари и
финансирање на тероризам во моментот се должни да воспостават канали
за внатрешно известување. Во исто време, за да се обезбеди доследност и
правна сигурност во земјите членки, оваа директива треба да се применува
во однос на сите прашања што не се регулирани со акти специфични за секторот и на тој начин треба да ги надополни тие акти, така што тие целосно ќе
бидат транспонирани во усогласеност со минималните стандарди. Особено,
оваа директива треба дополнително да го наведе детално дизајнот на внатрешни и надворешни канали за предупредување, обврските на надлежните органи и специфичните форми на заштита што треба да се обезбедат на
национално ниво против одмазда. Во таа смисла, член 28(4) од Регулативата (ЕУ) бр. 1286/2014 на Европскиот парламент и Советот (30) предвидува
можност земјите членки да обезбедат канал за внатрешно известување од
областа опфатена со таа регулатива. Од причини на доследност со минималните стандарди утврдени во оваа директива, обврската за воспоставување
канали за внатрешно известување предвидени со оваа директива треба да
се применува и во однос на Регулативата (ЕУ) бр. 1286/2014.
(21) Оваа директива не треба да биде во спротивност со заштитата што им се
дава на работниците во случај на прекршување на законот за работни
односи на Унијата. Особено, во областа на безбедноста и здравјето при
работа, член 11 од Директивата 89/391/ЕЕЗ на Советот (31) веќе бара од
земјите членки да обезбедат дека работниците или претставниците на работниците не се загрозени од барањата или предлозите што тие ги даваат
на работодавците да преземат соодветни мерки за намалување на опасностите кај работниците и/или за отстранување на изворите на опасност.
Според таа директива, работниците и нивните претставници имаат право
да покренат прашања до надлежниот орган доколку сметаат дека мерките
преземени од работодавачот и средствата што ги користи тој се несоодветни за да се обезбедат безбедни и здрави услови за работа.
(22) Земјите членки би можеле да одлучат да обезбедат дека пријавувањата за
интерперсонални поплаки кои се однесуваат само на лицето кое пријавува, имено поплаки за меѓучовечки конфликти помеѓу лицето кое пријавува и друг работник, може да бидат насочени кон други постапки.
30

31

Регулатива (ЕУ) бр. 1286/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 26 ноември 2014 година
за клучни информативни документи за пакувани производи за малопродажба и инвестиции за
осигурување (PRIIP-ови)(Сл. весник L 352, 9.12.2014 година, стр. 1).
Директива 89/391/ЕЕЗ на Советот од 12 јуни 1989 година за воведување мерки за поттикнување на подобрувања во безбедноста и здравјето на работниците при работа (Сл. весник L 183,
29.6.1989 година, стр. 1).
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(23) Оваа директива треба да не биде во спротивност со заштитата дадена со
постапки за пријавување на можни незаконски активности, вклучително
измама или корупција, кои се во спротивност со интересите на Унијата,
или за известување за однесување во врска со извршување на професионални должности што можат да претставуваат сериозно кршење на
должностите на службениците и другите службеници на Европската Унија
утврдени во членовите 22а, 22б и 22в од регулативата за вработени на
службените лица на Европската Унија и условите за вработување на други
службеници на Европската Унија утврдени со Регулативата (ЕЕЗ, Евроатом,
ЕЦСЦ) 259/68 на Советот (32). Оваа директива треба да се применува кога
претставници на Унијата и други службеници на Унијата известуваат за
прекршувања извршени во работен контекст надвор од нивниот работен
однос со институциите, телата, канцелариите и агенциите на Унијата.
(24) Националната безбедност останува единствена одговорност на секоја земја
членка. Оваа директива не треба да се применува за извештаи за прекршувања поврзани со јавни набавки, вклучително и аспекти во врска со одбраната или безбедноста, доколку тие се опфатени со член 346 од ТФЕУ, во
согласност со судската пракса на Судот на правдата. Доколку земјите членки
решат да ја прошират заштитата дадена според оваа директива на други
области или акти што не спаѓаат во нејзиниот материјален обем, тие земји
членки треба да можат да донесат посебни одредби за да ги заштитат основните интереси на националната безбедност во овој поглед.
(25) Оваа директива не треба да биде во спротивност со заштитата на класифицирани информации за кои, заради безбедносни причини, се бара
со закон на Унијата или законите, регулативите или административните
одредби што се во сила во односната земја членка да бидат заштитени
од неовластен пристап. Понатаму, оваа директива не треба да биде во
спротивност со обврските што произлегуваат од Одлуката 2013/488/ЕУ на
Советот (33) или Одлуката (ЕУ, Евроатом) 2015/444 на Комисијата (34).
(26) Оваа директива не треба да биде во спротивност со заштитата на доверливоста на разговорите и кореспонденцијата меѓу адвокатите и нивните
клиенти („правна тајна“), како што е предвидено со националното право
и, кога е применливо, правото на Унијата, во согласност со судската пракса на Судот на правдата. Понатаму, оваа директива не треба да влијае на
обврската за одржување на доверливоста на разговорите и кореспонденцијата помеѓу давателите на здравствени услуги, вклучително и терапевтите, нивните пациенти и медицинската евиденција („медицинска тајна“),
32
33

34

Сл. весник L 56, 4.3.1968 година, стр. 1.
Одлука 2013/488/ЕУ на Советот од 23 септември 2013 година за безбедносните правила за
заштита на класифицирани информации за ЕУ (Сл. Весник L 274, 15.10.2013 година, стр. 1).
Одлука (ЕУ, Евроатом) 2015/444 на Комисијата од 13 март 2015 година за безбедносните правила
за заштита на класифицирани информации од ЕУ (Сл. весник L 72, 17.3.2015 година, стр. 53).
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како што е предвидено со националното право и правото на Унијата.
(27) Професионалци, освен адвокатите и давателите на здравствени услуги,
треба да имаат право на заштита според оваа директива кога пријавуваат
информации заштитени со важечките професионални правила, доколку
известат дека информациите се неопходни за откривање на прекршувања
што спаѓаат во рамките на оваа директива.
(28) Иако оваа директива треба да обезбеди, под одредени услови, ограничено изземање од одговорност, вклучително и кривична одговорност, во
случај на повреда на доверливост, таа не треба да влијае на националните
правила за кривична постапка, особено оние кои имаат за цел заштита
на законското спроведување истраги и постапки или право на одбрана на
засегнатите лица. Ова не треба да е во спротивност со воведувањето мерки за заштита во други видови на национално процесно право, особено
враќање на товарот на докажување во националните постапки од административно, граѓанско или трудово право.
(29) Оваа директива не треба да влијае на националните правила за остварување на правата на претставниците на вработените за информирање, консултации и учество во колективно договарање и за заштита на работничките права. Ова не треба да е во спротивност со нивото на заштита што е
предвидено со оваа директива.
(30) Оваа директива не треба да се применува во случаи кога лицата кои, откако ќе дадат согласност, се идентификуваат како информатори или се регистрирани како такви во базите на податоци управувани од органи назначени на национално ниво, како што се царинските органи и кои пријавуваат прекршувања на органите за извршување во замена за награда или
компензација. Овие пријавувања се доставуваат во согласност со посебните постапки со цел да се обезбеди анонимност на тие лица со цел да
се заштити нивниот физички интегритет и кои се различни од каналите за
тревога предвидени со оваа директива.
(31) Лицата кои пријавуваат закани или штети на јавниот интерес добиени
во контекст на активности поврзани со нивната работа, уживаат право
на слобода на изразување. Правото на слобода на изразување и информации содржано во член 11 од Повелбата и член 10 од Конвенцијата за
заштита на човековите права и основните слободи го опфаќа правото на
примање и споделување информации, како и слободата и плурализмот на
медиумите. Според тоа, оваа директива се заснова на судската пракса на
Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) за правото на слобода на изразување и на принципите развиени врз основа на тоа од страна на Советот на
Европа во неговата Препорака за 2014 година за заштита на известувачите,
донесени од Комитетот на министри на 30 април 2014 година.
(32) Со цел да уживаат заштита според оваа директива, лицата кои пријавуваат треба да имаат разумни основи да веруваат, земајќи ги предвид
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околностите и информациите што им се достапни во моментот на предупредувањето, дека наводите што тие ги направиле се вистинити. Ова барање е важна заштитна мерка од злонамерно, незначително или навредливо известување, бидејќи се гарантира дека лицата кои намерно и свесно дале лажни или погрешни информации за време на известувањето,
не уживаат заштита. Во исто време, условот гарантира дека известувачот
нема да биде лишен од заштита ако тој пријавил неточни информации поради ненамерна грешка. Лицата кои пријавуваат исто така треба да имаат
право на заштита според оваа директива, доколку имаат разумни основи
да веруваат дека информациите кои тие ги пријавиле спаѓаат во нејзиниот
опсег. Мотивите на лицата кои пријавуваат треба да се ирелевантни при
одлучувањето дали тие треба да бидат заштитени.
(33) Лицата кои пријавуваат обично се чувствуваат поудобно да пријавуваат
внатрешно, освен ако имаат причина да известат надворешно. Емпириските студии покажуваат дека мнозинството известувачи имаат тенденција
да известуваат внатрешно, во рамките на организацијата во која работат.
Внатрешното известување е исто така најдобриот начин за пренесување на
информации на лица кои можат да придонесат за рано и ефикасно отстранување на ризиците по јавниот интерес. Во исто време, лицето кое пријавува треба да може да избере најсоодветен канал за известување во зависност од специфичните околности на случајот. Покрај тоа, постои потреба да
се заштитат јавни објавувања, земајќи ги предвид демократските принципи
како што се транспарентноста и одговорноста, како и основните права како
што се слободата на изразување и слободата и плурализмот на медиумите,
истовремено балансирајќи ги интересите на работодавците да управуваат
со нивните организации и да ги заштитат своите интереси од една страна
и да ги заштитат интересите на населението од штета од друга страна, во
согласност со критериумите изработени во судската пракса на ЕСЧП.
(34) Без да се во спротивност со постојните обврски за воведување можност за
поднесување анонимно пријавување според законот на Унијата, земјите
членки треба да можат да одлучат дали правните лица во приватниот и
јавниот сектор и надлежните органи се обврзани да усвојат и да преземат
активности за понатамошно постапување во врска со анонимни извештаи
за прекршувања што спаѓаат во рамките на оваа директива. Како и да
е, лицата кои извршиле анонимно пријавување или кои објавиле јавни
објавувања што спаѓаат во рамките на оваа директива и кои ги исполнуваат
одредбите на оваа директива, треба да уживаат заштита според оваа директива, доколку тие подоцна се идентификуваат и подлежат на одмазда.
(35) Оваа директива треба да обезбеди заштита во случаи кога лицата пријавуваат, во согласност со законодавството на Унијата, до институциите, телата, канцелариите или агенциите на Унијата, на пример, во контекст на измама што влијае на буџетот на Унијата.
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(36) На поединците им е потребна посебна правна заштита кога ги добиваат
информациите што ги пријавуваат преку активности поврзани со нивната
работа и затоа ризикуваат одмазда за одмазда поврзана со работата, како
што е кршење на должноста за доверливост или лојалност. Главната причина за давање на заштита на таквите лица е нивната позиција на економска ранливост во однос на лицето од кое тие де факто зависат во врска со
нивната работа. Кога не постои нерамнотежа на моќта поврзана со работа,
како на пример кај обичните подносители на жалби или државјани сведоци, не е неопходна заштитата од одмазда.
(37) Ефективната примена на правото на Унијата бара таа заштита да им се
даде на најширокиот можен опсег на категории на лица кои, без разлика дали се државјани на Унијата или на трети земји, заради активности
поврзани со нивната работа, без оглед на природата на тие активности, и
дали се платени или не, имаат привилегиран пристап до информации за
прекршувања што би биле во јавен интерес за известување и против кои
може да се преземе одмазда доколку известуваат за такви прекршувања.
Земјите членки треба да обезбедат потребата од заштита да се утврди врз
основа на сите релевантни околности, а не само од природата на врската,
со цел да се опфатат сите лица што се широко поврзани со организацијата
во која се случил прекршокот.
(38) На прво место, заштитата треба да се однесува на лица кои имаат статус
на „работници“ во рамки на значењето на член 45(1) од ТФЕУ, како што го
толкува Судот, имено лица кои, за одреден период, обезбедуваат услуги
до и под раководство на друго лице за возврат за што добиваат надомест.
Затоа, треба да им се даде заштита на работниците кои се во нестандардни работни односи, вклучително работници со скратено работно време и
на определено време, како и на лица кои имаат договор за вработување
или работен однос со агенција за привремено вработување - несигурни
типови односи во кои често е тешко да се применат стандардни типови на
заштита од неправеден третман. Терминот „работник“ вклучува и државни службеници, вработени во јавниот сектор и кое било друго лице кое
работи во јавниот сектор.
(39) Заштитата треба да се однесува и на категории на физички лица, кои, иако
не се „работници“ во рамки на значењето на член 45(1) од ДФЕУ, можат да
имаат клучна улога во разоткривање на прекршувања на правото на Унијата и може да се најдат во позиција на економска ранливост во контекст на
нивните активности поврзани со работата. На пример, во однос на безбедноста на производите, добавувачите се многу поблиску до изворот на
информации за можни неправедни и недозволени практики на производство, увоз или дистрибуција кои се однесуваат на небезбедни производи;
и што се однесува до спроведувањето на средствата на Унијата, консултантите што ги обезбедуваат нивните услуги се во привилегирана позиција
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да го насочат вниманието кон прекршувањата за кои сведочат. Ваквите
категории на лица, кои вклучуваат самовработени лица кои обезбедуваат услуги, хонорарни работници, изведувачи, подизведувачи и добавувачи, обично подлежат на одмазда, што може да има форма, на пример, на
предвремено раскинување или раскинување на договор за услуги, губење
на лиценца или дозвола, губење на деловна активност, загуба на приход,
принуда, заплашување или вознемирување, ставање на црна листа или
деловно бојкотирање или оштетување на нивниот углед. Заинтересираните страни и лицата во управните тела, исто така, можат да претрпат одмазда, на пример, во финансиска смисла или во форма на заплашување или
вознемирување, ставање на црна листа или оштетување на нивниот углед.
Заштита треба да им се обезбеди и на лицата чиј работен однос завршил, и
на кандидати за вработување или на лица кои сакаат да обезбедат услуги
на една организација, кои се здобиваат со информации за прекршувања
за време на процесот на регрутирање или друга фаза на преговарање
пред склучување на договор и кои би можеле да подлежат на одмазда, на
пример, во форма на негативни референци за вработување, ставање на
црна листа или деловно бојкотирање.
(40) Ефективната заштита на укажувачи подразбира заштита и на категории на
лица кои, иако не се потпираат на своите активности поврзани со работата
во економска смисла, може да подлежат на одмазда за пријавување прекршувања. Одмаздата против волонтерите и платените или неплатените
приправници може да се состои од тоа повеќе да не ги користат нивните услуги или да им дадат негативна референца за вработување или на
друг начин да им наштетат на нивниот углед или можностите за развој на
кариера.
(41) Треба да се обезбеди заштита од одмазднички мерки, преземени не само
директно во однос на самите лица кои пријавуваат, туку и од оние што можат индиректно да ги преземат, вклучително и преку олеснувачи, колеги
или роднини на лицето кое пријавува, кои, исто така, се поврзани преку
работата со работодавецот или клиентот или примателот на услугата на
лицето кое пријавува. Без да е во спротивност со заштитата што претставниците на синдикатот или претставниците на вработените ја уживаат во
своето својство како такви претставници според други правила на Унијата
и национални правила, тие треба да уживаат во заштитата предвидена со
оваа директива и таму каде што тие пријавуваат во својство на работници
и таму каде што обезбедуваат совет и поддршка на лицето кое пријавува.
Индиректната одмазда, исто така, вклучува активности преземени против
правниот субјект во сопственост на лицето кое пријавува, за кое лицето
кое пријавува работи или е поинаку поврзано во контекст поврзан со работата, како што се одбивање на обезбедување услуги, ставање на црна
листа или деловно бојкотирање.
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(42) Ефективното откривање и спречување на сериозна штета на јавниот интерес налага поимот прекршување да вклучува и пракса на злоупотреба,
како што е дефинирано со судската пракса на Судот, имено дејства или
пропусти за кои се чини дека не се противзаконски во формална смисла,
но се во спротивност со предметот или целта на законот.
(43) Ефективно спречување на кршење на правото на Унијата налага да им се
обезбеди заштита на лицата кои обезбедуваат информации потребни за
откривање на веќе направени прекршувања, прекршувања кои сè уште не
се остварени, но е многу веројатно дека ќе се случат, дејства или пропусти за кои лицето кое пријавува има разумна основа да се смета дека се
прекршувања, како и обиди за прикривање на прекршувањата. Од истите
причини, заштитата е оправдана и за лица кои не даваат позитивни докази, но предизвикуваат разумни грижи или сомневања. Во исто време,
заштитата не треба да се однесува на лица кои пријавуваат информации
кои се веќе целосно ставени на располагање на јавноста или претставуваат неосновани гласини и шпекулации.
(44) Треба да има тесна врска помеѓу пријавувањето и неповолниот директен или индиректен третман на лицето кое пријавува, за тој неповолен
третман да се смета за одмазда и, следствено, за лицето кое пријавува
да може да ужива правна заштита за таа цел. За да им се обезбеди ефективна заштита на лица кои пријавуваат како средство за зајакнување на
спроведувањето на правото на Унијата, потребно е да се утврди широка
дефиниција за одмазда, која би опфаќала какво било дејство или пропуст
што се појавува во контекст поврзан со работата и што им предизвикува
штета. Сепак, оваа директива не треба да ги спречува работодавците да
донесуваат одлуки поврзани со вработувањето, што не се предизвикани
од пријавувањето или јавното обелоденување.
(45) Заштита од одмазда како средство за заштита на слободата на изразување и слободата и плурализмот на медиумите треба да им се обезбеди
на лицата кои пријавуваат за дејствија или пропусти во рамките на една
организација („внатрешно пријавување“) или на надворешен орган („надворешно пријавување“) и на лицата што ги ставаат таквите информации
на располагање на јавноста, на пример, директно на јавноста преку онлајн
платформи или социјални медиуми, или за медиумите, избрани службеници, граѓански организации, синдикати или професионални и деловни
организации.
(46) Укажувачите се особено важни извори за истражувачките новинари. Обезбедувањето на укажувачите ефективна заштита од одмазда ја зголемува
правната сигурност за потенцијалните укажувачи и со тоа го охрабрува
укажувањето и преку медиумите. Во тој поглед, заштитата на укажувачите
како новинарски извори е клучна за зачувување на улогата на „чувар“ на
истражувачкото новинарство во демократските општества.
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(47) За ефективно откривање и спречување на прекршувањата на правото на
Унијата, неопходно е релевантните информации брзо да стигнат до оние
што се најблизу до изворот на проблемот, оние кои се најспособни да го
истражат и со овластувања да го решат, кога е можно. Затоа, во принцип,
лицата кои пријавуваат треба да бидат охрабрени прво да ги користат
внатрешните канали за пријавување и да пријават до својот работодавец,
доколку таквите канали им се достапни и разумно може да се очекува да
функционираат. Тоа е случај, особено, кога лицата кои пријавуваат веруваат дека прекршувањето може да се реши ефективно во рамките на соодветната организација и дека не постои ризик од одмазда. Како последица
на тоа, правните субјекти во приватниот и јавниот сектор треба да воспостават соодветни внатрешни постапки за прием и понатамошно постапување со пријави. Таквото поттикнување, исто така, се однесува на случаи
кога тие канали биле воспоставени без тоа да се бара со закон на Унијата
или на националното законодавство. Овој принцип треба да придонесе во
поттикнување на културата на добра комуникација и социјална одговорност на компанијата во организациите, при што се смета дека лицата кои
пријавуваат значително придонесуваат за самокорекција и извонредност
во рамките на организацијата.
(48) За правните субјекти во приватниот сектор, обврската за воспоставување
канали за внатрешно пријавување треба да биде сразмерна со нивната
големина и степенот на ризик на нивните активности на јавниот интерес.
Сите претпријатија со 50 или повеќе работници треба да подлежат на обврската да воспостават внатрешни канали за пријавување, без оглед на
природата на нивните активности, врз основа на нивната обврска за наплата на ДДВ. По соодветна проценка на ризикот, земјите членки може да
бараат други претпријатија да воспостават канали за внатрешно пријавување во специфични случаи, на пример, поради значителните ризици што
можат да произлезат од нивните активности.
(49) Оваа директива не треба да биде во спротивност со можноста земјите
членки да ги поттикнуваат правните субјекти во приватниот сектор со помалку од 50 работници да воспостават внатрешни канали за пријавување
и понатамошно постапување, вклучително и со утврдување на помалку
прескриптивни барања за тие канали од оние утврдени во оваа директива,
доколку тие барања гарантираат доверливост и внимателно понатамошно
постапување.
(50) Изземањето на малите и микро претпријатија од обврската за воспоставување канали за внатрешно пријавување не треба да се применува на приватни претпријатија кои се должни да воспостават внатрешни канали за
пријавување согласно актите на Унијата наведени во Делот IB и II од Анексот.
(51) Треба да биде јасно дека, во случај на правни субјекти во приватниот сектор кои не предвидуваат внатрешни канали за пријавување, лицата кои
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(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

пријавуваат треба да можат да пријавуваат надворешно пред надлежните
органи и таквите лица треба да уживаат заштита од одмазда предвидена
со оваа директива .
Особено, за да се обезбеди почитувањето на правилата за јавни набавки во јавниот сектор, обврската за воспоставување на внатрешни канали за пријавување треба да важи за сите договорни органи и договорни
субјекти, на локално, регионално и национално ниво, пропорционално со
нивната големина.
Доколку се обезбеди доверливост на идентитетот на лицето кое пријавува, секој поединечен правен субјект во приватниот и јавниот сектор може
да го дефинира видот на канали за пријавување што ќе ги воспостави.
Поконкретно, каналите за пријавување треба да им овозможат на лицата
писмено да пријавуваат и да достават пријави по пошта, по пат на физичко шкафче за поплаки или преку мрежна платформа, без разлика дали се
наоѓаат на Интернет или Интернет платформа, или усно да пријавуваат
преку телефонска линија или друг систем на говорни пораки, или и на двата начини. На барање на лицето кое пријавува, таквите канали треба да
овозможат и пријавување преку физички состаноци, во разумна временска рамка.
Трети лица, исто така, може да имаат овластување да добиваат пријави за
прекршувања во име на правни субјекти во приватниот и јавниот сектор,
под услов да понудат соодветни гаранции за почитување на независноста,
доверливоста, заштитата на податоците и тајноста. Таквите трети страни
можат да бидат даватели на платформа за надворешно пријавување, надворешни советници, ревизори, претставници на синдикатот или претставници на вработените.
Постапките за внатрешно пријавување треба да им овозможат на правните субјекти во приватниот сектор да примаат и истражуваат во целост
пријави за доверливост од страна на работниците на субјектот и неговите
подружници или филијали („групата“), но, исто така, и во кој било можен
степен, од кои било агенти и добавувачи на групата и од какви било лица
што стекнуваат информации преку нивните активности поврзани со работата со субјектот и групата.
Изборот на најсоодветни лица или оддели во рамки на правен субјект во
приватниот сектор да бидат назначени како надлежни за примање и понатамошно постапување со пријави, зависи од структурата на субјектот,
но, во секој случај, нивната функција треба да биде таква што ќе гарантира независност и отсуство на судир на интереси. Кај помалите субјекти,
оваа функција може да биде двојна функција што ја извршува вработен во
компанијата, добро поставен за директно пријавување до организациониот раководител, како на пример, директор за усогласеност или човечки
ресурси, службеник за интегритет, правен службеник или службеник за
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приватност, главен финансиски службеник, главен извршен ревизор или
член на одборот.
(57) Во контекст на внатрешно пријавување, информирањето на лицето кое
пријавува за понатамошното постапување со пријавата, колку што е правно можно и на најсеопфатен можен начин, е клучно за градење доверба
во ефективноста на целокупниот систем на заштита на укажувачи и ја намалува веројатноста за понатамошни непотребни пријави или јавни обелоденувања. Лицето кое пријавува треба да биде информирано во разумна временска рамка за понатамошните активности што се предвидени
или преземени врз основа на известувањето како и за причините за избор
на тоа понатамошно постапување. Понатамошното постапување може да
вклучува, на пример, упатување до други канали или постапки во случај
на пријави кои влијаат исклучиво на индивидуални права на лицето кое
пријавува, затворање на постапката заснована на недостаток на доволно
докази или други основи, започнување на интерно испитување и евентуално, неговите наоди и сите мерки преземени за решавање на поставениот проблем, упатување до надлежен орган за понатамошна истрага,
доколку таквите информации не влијаат на интерното испитување или
истрагата или влијаат на правата на засегнатото лице. Во сите случаи, лицето кое пријавува треба да биде информирано за напредокот и исходот
на истрагата. Треба да биде можно да се замоли лицето кое пријавува да
обезбеди дополнителни информации, за време на истрагата, иако нема
да има обврска да обезбеди такви информации.
(58) Разумната временска рамка за информирање на лице кое пријавува не
треба да надминува три месеци. Ако процесот на утврдување на соодветно понатамошно постапување сè уште е во тек, лицето кое пријавува треба
да биде информирано за тоа и за какви било дополнителни повратни информации што треба да ги очекува.
(59) Лицата кои размислуваат за пријавување на прекршувања на правото на
Унијата треба да можат да донесат информирана одлука дали, како и кога
да пријавуваат. Правните субјекти во приватниот и јавниот сектор кои имаат воспоставени постапки за пријавување преку внатрешни канали треба
да бидат должни да обезбедат информации за тие постапки, како и за постапките за пријавување преку надворешни канали до надлежните органи. Од суштинско значење е ваквите информации да бидат јасни и лесно
достапни, вклучително, во која било можна мерка, исто така, и на лица
кои не се работници, кои доаѓаат во контакт со субјектот преку нивните
активности поврзани со работата, како што се давателите на услуги, дистрибутерите, добавувачите и деловните партнери. На пример, таквите информации може да бидат објавени на видлива локација достапна за сите
такви лица и на веб-страницата на субјектот, а, исто така, може да бидат
вклучени во курсеви и семинари за обука за етика и интегритет.
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(60) Со цел да се овозможи ефективно откривање и спречување на прекршувања на правото на Унијата, треба да се обезбеди дека потенцијалните
укажувачи можат лесно и доверливо да ги достават информациите што ги
имаат до соодветните надлежни органи кои можат, доколку е можно, да
го испитаат и да го решат проблемот.
(61) Може да се случи внатрешните канали да не постојат или да биле користени, но не функционирале како што треба, на пример, затоа што со пријавата не се постапило правилно или во разумна временска рамка, или не
биле преземени соодветни активности за решавање на прекршувањето и
покрај тоа што со резултатите од предметната внатрешна истрага се потврдило постоење на прекршувањето.
(62) Во други случаи, употребата на внатрешни канали не може разумно да се
очекува да функционира правилно. Ова е особено случај кога лицата што
пријавуваат имаат валидни причини да веруваат дека би претрпеле одмазда во врска со пријавувањето, вклучително како резултат на прекршување на доверливоста, или надлежните органи би биле во подобра позиција да преземат ефективно дејствување за решавање на прекршувањето.
Надлежните органи би биле во подобра позиција, на пример, кога крајниот носител на одговорност во работното опкружување е вклучен во прекршувањето, или постои ризик дека прекршувањето или поврзаните докази
може да бидат сокриени или уништени; или, поопшто, ефективноста на
истражните дејствија од надлежните органи може да биде загрозена на
друг начин, како на пример во случај на пријавени картелски договори
и други прекршувања на правилата за конкуренција; или прекршувањето бара итна акција, на пример за да се заштити здравјето и безбедноста
на лицата или да се заштити животната средина. Во сите случаи, треба
да бидат заштитени лицата што пријавуваат преку надворешни канали до
надлежните органи и, доколку е соодветно, до институции, тела, канцеларии или агенции на Унијата. Оваа директива, исто така, треба да обезбеди
заштита кога Унијата или националното законодавство бара од лицата што
пријавуваат да поднесат пријава пред надлежните национални органи, на
пример, како дел од нивните работни обврски и одговорности или затоа
што прекршувањето е кривично дело.
(63) Недостатокот на доверба во ефективноста на пријавувањето е еден од
главните фактори кои ги обесхрабруваат потенцијалните укажувачи. Според тоа, треба да им се воведе јасна обврска на надлежните органи да
воспостават соодветни канали за надворешно пријавување, внимателно
да постапуваат со примените пријави и, во разумна временска рамка, да
им достават повратни информации на лицата кои пријавуваат.
(64) Земјите членки треба да ги назначат органите кои ќе бидат надлежни да
добиваат информации за прекршувања од опсегот на оваа директива и
да обезбедат соодветно понатамошно постапување со пријавите. Таквите
56

Застапување на имплементација на законодавство за укажувачите во Република Северна Македонија

надлежни органи можат да бидат судски органи, регулаторни или надзорни тела надлежни во односните специфични области, или органи со
поопшта надлежност на централно ниво во рамките на земјата членка,
агенциите за спроведување на законот, телата за антикорупција или народниот правобранител.
(65) Како приматели на пријави, органите назначени како надлежни треба да
ги имаат потребните капацитети и овластувања за да обезбедат соодветно
понатамошно постапување, вклучително и проценка на точноста на наводите направени во пријавата и решавање на прекршувањата пријавени
со покренување внатрешно испитување, истрага, гонење или дејство за
наплата на средства или други корективни мерки, во согласност со нивниот мандат. Алтернативно, тие органи треба да ги имаат потребните овластувања да ја проследат пријавата до друг орган кој треба да го испита
пријавениот прекршок, истовремено обезбедувајќи соодветно понатамошно постапување од таквиот орган. Особено, кога земјите членки сакаат да воспостават канали за надворешно известување на централно ниво,
на пример во областа на државната помош, земјите членки треба да воспостават соодветни заштитни мерки за да гарантираат дека се почитуваат
барањата за независност и автономија утврдени во оваа директива. Воспоставувањето на такви канали за надворешно известување не треба да
влијае на надлежностите на земјите членки или на Комисијата во врска со
надзорот во областа на државната помош, ниту, пак, оваа директива треба
да влијае на ексклузивната моќ на Комисијата во однос на декларацијата
за компатибилност на мерките за државна помош особено во согласност
со член 107(3) од ДФЕУ. Во однос на прекршувања на членовите 101 и 102
од ДФЕУ, земјите членки треба да ги назначат надлежните органи наведени во член 35 од Регулативата (ЕЗ) бр. 1/2003 на Советот (35) без да е во
спротивност со овластувањата на Комисијата во оваа област.
(66) Надлежните органи, исто така, треба да обезбедат повратна информација
до лицата кои пријавуваат за активностите што се предвидени или преземени како понатамошно постапување, на пример упатување до друг орган, затворање на постапката врз основа на недостаток на доволно докази
или други основи, или поведување истрага и евентуално неговите наоди
и сите преземени мерки за решавање на поставениот проблем, како и
причините за избор на тоа понатамошното постапување. Известувањето
за конечниот исход на истрагите не треба да влијае на важечките правила
на Унијата што опфаќаат можни ограничувања за објавување на одлуки од
областа на финансиското регулирање. Ова треба да се примени мутатис
мутандис во областа на корпоративното оданочување, доколку слични
ограничувања се предвидени со важечкото национално законодавство.
35

Регулатива (ЕЗ) бр. 1/2003 на Советот од 16 декември 2002 година за спроведување на правилата за
конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот (Сл. весник L 1, 4.1.2003 година, стр. 1).
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(67) Понатамошно постапување и доставување на повратни информации треба да се направат во разумен рок, имајќи ја предвид потребата за брзо
решавање на проблемот што е предмет на пријавата, како и потребата да
се избегнат непотребни јавни обелоденувања. Овој период не треба да
надминува три месеци, но може да се продолжи на шест месеци доколку е потребно заради специфичните околности на случајот, особено природата и сложеноста на предметот на пријавата, за што може да се бара
долга истрага.
(68) Во одредени области на правото на Унијата, како што е злоупотребата на
пазарот, имено Регулативата (ЕУ) бр. 596/2014 и Директивата за спроведување (ЕУ) 2015/2392, цивилно воздухопловство, имено Регулативата (ЕУ)
бр. 376/2014, или безбедноста на активности со нафта и гас во крајбрежни
води, имено Директивата 2013/30/ЕУ, веќе предвидува воспоставување
канали за внатрешно и надворешно пријавување. Обврските утврдени со
оваа директива за воспоставување вакви канали треба да се засноваат,
колку што е можно, на постојните канали предвидени со посебни акти на
Унијата.
(69) Комисијата, како и одредени тела, канцеларии и агенции на Унијата, како
што се Европската канцеларија за борба против измама (OLAF), Европска
агенција за безбедност на поморскиот сообраќај (EMSA), Европската агенција за безбедност во воздухопловството (EASA), Европскиот орган за хартии од вредност и пазари (EMSA) и Европската агенција за лекови (ЕМА)
веќе имаат воспоставено надворешни канали за пријавување и постапки за прекршувања што спаѓаат во опсегот на оваа директива, кои главно обезбедуваат доверливост на идентитетот на лицата кои пријавуваат.
Оваа директива не треба да влијае на ваквите канали и постапки за надворешно пријавување, каде што тие постојат, но треба да осигури дека
лицата кои пријавуваат до институции, тела, канцеларии или агенции на
Унијата имаат корист од вообичаени минимални стандарди за заштита низ
целата Унија.
(70) Со цел да се обезбеди ефективност на постапките за следење на пријавите
и да се преземат активности за да се отстранат прекршувањата на релевантните правила на Унијата, земјите членки треба да бидат во можност
да преземат мерки за да го намалат товарот на надлежните органи како
резултат на извештаите за помали прекршувања на одредбите што спаѓаат
во рамките на оваа директива, повторливи пријави или пријави за прекршување на помошни одредби, на пример одредби за документација или
обврски за известување. Ваквите мерки може да се состојат од дозволување на надлежните органи, по соодветно разгледување на предметот,
да одлучат дека пријавениот прекршок е очигледно незначителен и не
бара понатамошно постапување според оваа директива, освен затворање
на постапката. Земјите членки, исто така, треба да бидат во можност да
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им овозможат на надлежните органи да ја затворат постапката во врска
со повторувачки пријави кои не содржат нови суштински информации за
претходна пријава во однос на која е затворена релевантната постапка, освен ако друга форма на понатамошно постапување е оправдана со нови
правни или фактички околности. Покрај тоа, земјите членки можат да им
дозволат на надлежните органи да дадат приоритет на третманот на пријави за сериозни прекршувања или прекршувања на клучните одредби кои
спаѓаат во опсегот на оваа директива, во случај на голем прилив на пријави.
(71) Онаму каде што е предвидено со законодавството на Унијата или националното законодавство, надлежните органи треба да упатуваат случаи или
релевантни информации за прекршувања на институции, тела, канцеларии или агенции на Унијата, вклучително и за целите на оваа директива,
до OLAF и Европското јавно обвинителство, без оглед на можноста на лицето кое пријавува директно да се однесува на такви тела, канцеларии или
агенции на Унијата.
(72) Во многу области на политиките што спаѓаат во материјалниот опсег на
оваа директива, постојат механизми за соработка преку кои националните надлежни органи разменуваат информации и ги спроведуваат активностите за понатамошно постапување во врска со прекршувањата на правилата на Унијата со прекугранична димензија. Примерите се движат од
системот на административна помош и соработка воспоставен со Одлуката за спроведување (ЕУ) 2015/1918 на Комисијата (36), во случаи на прекугранични прекршувања на законодавството на земјоделско-прехранбените
производи на Унијата и мрежата за измама со храна според Регулативата
(ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот (37), системот за
брза размена на информации за опасни непрехранбени производи, воспоставен со Регулативата (ЕЗ) бр. 178/2002 на Европскиот парламент и на
Советот (38), мрежа за соработка во областа на заштитата на потрошувачите
во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 2006/2004 на Европскиот парламент
36

37

38

Одлука за спроведување (ЕУ) 2015/1918 на Комисијата од 22 октомври 2015 година за
воспоставување на систем на административна помош и соработка („системот AAC“) во
согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот за службени
контроли спроведени за да се обезбеди верификација на усогласеноста со законот за добиточна
храна и храна, правила за здравје на животните и за благосостојба на животните (Сл. весник L
280, 24.10.2015 година, стр. 31).
Регулатива (ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за
извршени службени контроли за да се обезбеди верификација на усогласеноста со законот за
добиточна храна и храна, правила за здравје на животните и за благосостојба на животните (Сл.
весник L 165, 30.4.2004 год., стр. 1).
Регулатива (ЕЗ) бр. 178/2002 на Европскиот парламент и Советот од 28 јануари 2002 година
за утврдување на општите принципи и барања на законодавството во областа на храна, за
формирање на Европски орган за безбедност на храна и утврдување на постапки во областа на
безбедноста на храната (Сл. весник L 31, 1.2.2002 год., стр. 1).
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и на Советот (39), до Форумот за усогласеност и управување со животната
средина, основан со Одлука на Комисијата од 18 јануари 2018 година (40),
Европската мрежа за конкурентност согласно Регулативата (ЕЗ) бр. 1/2003
и административната соработка во областа на оданочувањето согласно
Директивата 2011/16/ЕУ на Советот (41). Надлежните органи на земјите
членки треба да користат целосна употреба на вакви постојни механизми
за соработка, како што е соодветно, како дел од нивната обврска да ги следат пријавите за прекршувања што спаѓаат во рамките на оваа директива.
Покрај тоа, надлежните органи на земјите членки можат да соработуваат
надвор од постојните механизми за соработка во случаи на прекршувања
со прекугранична димензија во области каде што не постојат такви механизми за соработка.
(73) Со цел да се обезбеди ефективна комуникација со вработените одговорни
за постапување со пријави, надлежните органи мора да имаат на располагање канали што се погодни за употреба, обезбедување, гарантирање на
доверливоста при примање и ракување со информации што ги дава лицето
кое пријавува за прекршувања, и кои овозможуваат трајно чување на информации за да се овозможат понатамошни истраги. Затоа, можеби е неопходно да се одделат овие канали од општите канали преку кои надлежните
органи комуницираат со јавноста, како што се вообичаените системи за јавни поплаки или каналите што надлежниот орган обично ги користи за внатрешна комуникација и комуникација со трети страни во тек на работењето.
(74) Членовите на персоналот на надлежните органи кои се одговорни за постапување со пријави треба да бидат стручно обучени, вклучително и за
важечките правила за заштита на податоците, за да се справат со пријавите и да обезбедат комуникација со лицето кое пријавува, како и соодветно
да постапуваат врз основа на пријавата.
(75) Лицата кои имаат намера да пријавуваат треба да можат да донесат информирана одлука дали, како и кога да поднесуваат пријава. Затоа, надлежните
органи треба да обезбедат јасни и лесно достапни информации за достапните канали за известување до надлежните органи, за важечките постапки
и за вработените одговорни за постапување со пријави во тие органи. Сите
информации за пријави треба да бидат транспарентни, лесни за разбирање
39

40

41

Регулатива (ЕЗ) бр. 2006/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 27 октомври 2004 година
за соработка помеѓу националните власти одговорни за спроведување на законите за заштита
на потрошувачите (Регулатива за соработка при заштита на потрошувачите) (Сл. весник L 364,
9.12.2004 год., стр. 1).
Одлука на Комисијата од 18 јануари 2018 година за формирање на експертска група за
усогласеност со законодавството и управувањето со животната средина (Сл. весник C 19,
19.1.2018 год., стр. 3).
Директива 2011/16/ЕУ на Советот од 15 февруари 2011 година за административна соработка во
областа на оданочувањето и укинувањето на Директивата 77/799/ЕЕЗ (Сл. весник L 64, 11.3.2011
год., стр. 1).
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и сигурни со цел да се поттикнуваат, а не да се спречуваат пријавите.
(76) Земјите членки треба да обезбедат надлежните органи да имаат соодветни постапки за да ја заштитат обработката на пријавите и да ги заштитат
личните податоци на лицата наведени во пријавата. Ваквите постапки
треба да обезбедат заштита на идентитетот на секое лице кое пријавува,
засегнатото лице и третите страни споменати во пријавата, како што се
сведоците или колегите, во сите фази на постапката.
(77) Од суштинско значење е персоналот на надлежниот орган надлежен за
постапување со апликации и персоналот на надлежниот орган, кои имаат
право да пристапат до информациите дадени од укажувачот, да ја почитуваат обврската за професионална тајност и доверливост кога податоците
се пренесуваат во и надвор во рамките на надлежниот орган, вклучително
и во случаи кога надлежен орган иницира истрага или внатрешна истрага
или презема мерки на извршување во врска со пријавата.
(78) Редовното разгледување на постапките на надлежните органи и размената на добри практики помеѓу нив треба да осигури дека овие постапки се
соодветни и затоа ја извршуваат својата функција.
(79) Лицата кои јавно обелоденуваат информации треба да имаат право на
заштита во случаи кога, без оглед на внатрешното или надворешното
пријавување, прекршувањето останува без последици, на пример, кога
прекршувањето не е правилно проценето или испитано или не е преземено потребното корективно постапување. Соодветноста на понатамошно
постапување треба да се процени во согласност со објективните критериуми во врска со обврската на надлежните органи да ја проценат точноста
на наводите и да се стави крај на какво било прекршување на правото
на Унијата. Затоа, соодветноста на понатамошното постапување ќе зависи
од околностите на секој случај и од природата на прекршените правила.
Особено, одлуката на надлежните органи дека прекршокот е очигледно
незначителен и дека не се бара понатамошно постапување освен за затворање на постапката, може да претставува соодветно понатамошно постапување според оваа директива.
(80) Лицата кои јавно обелоденуваат информации директно, исто така, треба
да имаат право на заштита во случаи кога тие имаат разумни основи да
веруваат дека постои непосредна или очигледна опасност за јавниот интерес или ризик од непоправлива штета, вклучително и оштетување на физичкиот интегритет на една личност.
(81) Лицата кои јавно обелоденуваат информации директно, исто така, треба
да имаат право на одбрана, доколку имаат разумни основи да веруваат
дека во случај на надворешно пријавување, постои ризик од одмазда или
дека прекршувањето веројатно нема да биде решено ефикасно заради
посебните околности на случајот, на пример, кога доказите можат да бидат сокриени или уништени или кога некое тело може да биде во дослух
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со сторителот на прекршокот или може да биде вмешано во прекршокот.
(82) Заштитата на доверливоста на идентитетот на лицето кое пријавува за време на процесот на пријавување и истрагите што произлегуваат од пријавата е клучна мерка на претпазливост за да се спречи одмазда. Треба да
биде можно само да се открие идентитетот на лицето кое пријавува само
доколку е неопходна и сразмерна обврска што се бара според Унијата или
националното законодавство во контекст на истрагите од страна на властите или правните постапки, особено за да се заштитат правата на одбрана
на засегнатите лица. Оваа обврска може да произлезе особено од Директивата 2012/13/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот (42). Заштитата на
доверливоста не треба да се применува доколку лицето кое пријавува намерно го открива неговиот идентитет во контекст на јавно обелоденување.
(83) Секоја обработка на лични податоци извршена во согласност со оваа директива, вклучително и размена или трансфер на лични податоци од надлежните органи, треба да се преземе во согласност со Регулативата (ЕУ)
2016/679 на Европскиот парламент и на Советот (43), и Директивата (ЕУ)
2016/680 на Европскиот парламент и на Советот (44). Секоја размена или
пренесување на информации од институции, тела, канцеларии или агенции на Унијата во согласност со оваа директива треба да се преземе во
согласност со Регулативата (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на
Советот (45). Особено внимание треба да се посвети на принципите што
се однесуваат на обработката на личните податоци утврдени во член 5 од
Регулативата (ЕУ) 2016/679, член 4 од Директивата (ЕУ) 2016/680 и член
4 од Регулативата (ЕУ) 2018/1725 и принципот на техничка и интегрирана
заштита на податоци наведени во член 25 од Регулативата (ЕУ) 2016/679,
член 20 од Директивата (ЕУ) 2016/680 и членовите 27 и 85 од Регулативата
(ЕУ) 2018/1725.
(84) Постапките предвидени со оваа директива и постапките за понатамошно
42

43

44

45

Директива 2012/13/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2012 година за правото
на информации во кривична постапка (Сл. весник L 142, 1.6.2012 год., стр. 1).
Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за
заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци и за слободно движење
на таквите податоци и за укинување на Директивата 95/46/ЕЗ (Општа регулатива за заштита на
податоците) (Сл. весник L 119, 4.5.2016 год., стр. 1).
Директива (ЕУ) 2016/680 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година
за заштита на физичките лица во однос на обработката на личните податоци од страна на
надлежните тела за цели на спречување, истрага, откривање или гонење на кривичните дела
или за извршување на кривичните санкции и за слободното движење на овие податоци и за
укинување на Рамковната одлука 2008/977/ПВР на Советот (Сл. весник L 119, 4.5.2016 год., стр.
89).
Регулатива (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2018 година
за заштита на физичките лица во однос на обработката на лични податоци од институциите,
телата, канцелариите и агенциите на Унијата и за слободното движење на таквите податоци и
за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001 и Одлуката бр. 1247/2002/ЕЗ (Сл. весник L 295,
21.11.2018 год., стр. 39).
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постапување за прекршување на правото на Унијата во областите што
спаѓаат во неговиот делокруг, претставуваат важна цел на општиот јавен
интерес на Унијата и на земјите членки во рамки на значењето на точка (д)
од член 23(1) од Регулативата (ЕУ) 2016/679, бидејќи тие се насочени кон
зајакнување на примената на правото и политиките на Унијата во специфични области каде што прекршувањата може сериозно да му наштетат
на јавниот интерес. Ефективната заштита на доверливоста на идентитетот
на лицата кои пријавуваат е неопходна за да се заштитат правата и слободите на другите, особено лицата кои пријавуваат, како што е предвидено
во точка (i) од член 23(1) од Регулативата (ЕУ) 2016/679. Земјите членки
треба да обезбедат ефективност на оваа директива, вклучително, кога е
потребно, со ограничување, со законодавни мерки, остварување на одредени права за заштита на податоците на засегнатите лица, во согласност
со член 23(1)(д) и (i) и член 23(2) од Регулативата (ЕУ) 2016/679, до степен
и во обем што е неопходно за да се спречат и да се справат со обидите за
опструирање на пријавите или да се спречи, фрустрира или одложува понатамошното постапување, особено истрагите или обидите да се утврди
идентитетот на лицата кои пријавуваат.
(85) Ефективната заштита на доверливоста на идентитетот на лицето кое
пријавува е подеднакво неопходна за да се заштитат правата и слободите
на другите, особено на лицата кои пријавуваат, кога пријавите се обработени од страна на властите, како што е дефинирано во точка (7) од член 3
од Директивата (ЕУ) 2016/680. Земјите членки треба да обезбедат ефективност на оваа директива, вклучително, кога е потребно, со ограничување, со
законодавни мерки, остварување на одредени права за заштита на податоците на засегнатите лица, во согласност со точки (а) и (д) од член 13(3),
точки (а) и (д) од член 15(1), точки (а) и (д) од член 16(4) и член 31(5) од
Директивата (ЕУ) 2016/680, до степен и во обем што е неопходно за да се
спречат и да се справат со обидите за опструирање на пријавите или да
се спречи, фрустрира или одложува понатамошното постапување, особено
истрагите или обидите да се утврди идентитетот на лицата кои пријавуваат.
(86) Земјите членки треба да обезбедат дека се чуваат соодветни записи за
сите пријави за прекршувања, дека секоја пријава е достапна и дека информациите добиени преку извештаите може да се користат како доказ во
постапките за извршување, како што е соодветно.
(87) Лицата кои пријавуваат треба да бидат заштитени од каква било форма на
одмазда, директна или индиректна, преземена, охрабрена или толерирана од работодавачот, клиентот или примателот на услугите, како и од лица
кои работат или дејствуваат во име на второто, вклучително и колеги и
менаџери во истата организација или во други организации со кои лицето
кое пријавува е во контакт во контекст на активности поврзани со неговата
работа.
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(88) Несузбвањето и неказнивоста на одмаздата има штетен ефект врз потенцијалните укажувачи. Јасна законска забрана за одмазда во законот би
имала значаен штетен ефект и би се зајакнала дополнително со одредбите
за лична одговорност и санкции за сторителите на одмазда.
(89) Потенцијалните укажувачи кои не се сигурни како да пријават или дали
конечно ќе бидат заштитени, можат да бидат обесхрабрени да поднесат пријава. Земјите членки треба да обезбедат релевантни и точни
информации во врска со ова да се дадат на начин што е јасен и лесно
достапен за пошироката јавност. Треба да се обезбедат индивидуални, непристрасни и доверливи совети, кои се бесплатни и кои се поврзани, на пример, за тоа дали засегнатата информација спаѓа во опсегот
на важечките правила за заштита на укажувачи, кој канал за известување најдобро е да се користи и кои се можните алтернативни постапки во случај информациите да не спаѓаат во опсегот на важечките правила, т.н. „означување“. Пристапот до такви совети може да помогне да
се обезбеди дека пријавите се поднесуваат преку соодветни канали, на
одговорен начин и дека прекршувањата се откриваат навремено или дури
се спречуваат. Таквите совети и информации може да бидат дадени од
страна на информативен центар или едно и независно раководно тело.
Земјите членки можат да одлучат да го прошират опсегот на ваквите
совети за да вклучуваат правни совети. Кога таквите совети им се даваат
на лицата кои пријавуваат од граѓанските организации кои се обврзани
да ја задржат доверливоста на добиените информации, земјите членки
треба да обезбедат тие организации да не бидат предмет на одмазда, на
пример во форма на економски предрасуди со ограничување на нивниот
пристап до финансирање или нивно ставање на црна листа, што може да
го попречи правилното функционирање на организацијата.
(90) Надлежните органи на лицата што пријавуваат треба да им ја дадат потребната поддршка за да имаат ефективен пристап до заштита. Особено,
тие треба да обезбедат доказ или друга документација што е потребна за
да им потврдат на другите органи или судовите дека имало надворешно
пријавување. Според одредени национални рамки и во одредени случаи,
лицата што известуваат можат да добијат различни потврди дека ги исполнуваат условите на важечките правила. И покрај овие можности, тие треба
да имаат ефективен пристап до судски преглед, при што судовите треба
да одлучат, врз основа на сите посебни околности на случајот, дали тие ги
исполнуваат условите на важечките правила.
(91) Правните или договорните обврски на поединците, како што се клаузули
за лојалност во договори или договори за доверливост или необелоденување, не треба да се користат за да се спречи пријавување, да се ускрати
заштита или да се казнуваат лицата кои пријавуваат за давање информации за прекршување или нивно јавно обелоденување, кога давањето
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информации што спаѓа во опсегот на овие клаузули и договори е неопходно за обелоденување на прекршувањето. Ако овие услови се исполнети,
лицата кои пријавуваат не смеат да сносат никаква одговорност - граѓански, кривични, административни или поврзани со вработување. Соодветно е да постои заштита од одговорност за пријавување или јавно обелоденување на информации, во согласност со оваа директива, во однос на кои
лицето кое пријавува има разумни основи да верува дека пријавувањето
или јавното обелоденување е неопходно за обелоденување на прекршување во согласност со оваа директива. Таквата заштита не треба да опфаќа
непотребни информации кои лицето ги обелоденило без да има оправдани причини.
(92) Ако лицата кои пријавуваат законски се стекнуваат или добиваат пристап
до пријавените информации за прекршување или до документи што ги
содржат тие информации, тие треба да уживаат имунитет од одговорност.
Ова треба да се применува и во случаи кога лицата кои пријавуваат содржина на документи до кои имаат законски пристап и во случаи кога тие
прават копии од такви документи или ги вадат од просториите на организацијата во која работат, со што прекршуваат договорни или други клаузули со кои се утврдува дека релевантните документи се сопственост на
организацијата. Лицата кои пријавуваат треба да уживаат имунитет од
одговорност во случај кога стекнувањето или пристапот до релевантни
информации или документи го покренува прашањето за граѓанска, административна или работна одговорност. Примери се случаи кога лицата кои
пријавуваат се стекнале со информациите со пристап до е-пошта на колега
или до документи што вообичаено не ги користат за време на својата работа, со фотографирање на просториите на организацијата или со пристапување до места до кои обично немаат пристап. Ако лицата кои пријавуваат се стекнале или добиле пристап до релевантни информации или документи со сторено кривично дело, како недозволен физички влез на имот
или хакирање, нивната кривична одговорност треба да продолжи да се
регулира со применливото национално законодавство, без да е во спротивност на заштитата дадена според член 21(7) од оваа директива. Слично на тоа, секоја друга можна одговорност на лицата кои пријавуваат што
произлегува од активности или пропусти што не се поврзани со пријавувањето или што не се неопходни за обелоденување на прекршувањето во
согласност со оваа директива, треба да продолжи да се регулира со применливото законодавство на Унијата или со националното законодавство.
Во такви случаи, националните судови треба да ја проценат одговорноста
на лицата кои пријавуваат со оглед на сите релевантни фактички информации и да ги земат предвид посебните околности на случајот, вклучувајќи ја
неопходноста и пропорционалноста на активноста или пропустот во врска
со пријавувањето или јавното обелоденување.
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(93) Одмаздата најверојатно ќе биде оправдана на некоја друга основа, а не на
основа на пријавување и може да биде многу тешко за лицата кои пријавуваат да ја докажат врската помеѓу пријавувањето и одмаздата, додека сторителите на одмазда можат да имаат поголеми можности и средства да
ги евидентираат преземените активности и образложенија. Затоа, откако
лицето кое пријавува ќе докаже prima facie дека пријавило прекршување
или извршило јавно обелоденување во согласност со оваа директива и
претрпело штета како резултат на тоа, товарот на докажување треба да
му се пренесе на лицето кое презело штетни активности и кое треба да
покаже дека преземените активности не се поврзани на кој било начин со
пријавувањето или јавното обелоденување.
(94) Покрај изречната забрана за одмазда предвидена со закон, пристапот до
правни лекови и надомест на штета е од клучна важност за лицата кои
пријавуваат и трпат одмазда. Соодветниот правен лек за секој случај треба
да се утврди според видот на одмаздата, а штетата предизвикана во вакви
случаи треба да биде целосно надоместена во согласност со националното законодавство. Соодветниот правен лек може да биде во форма на
враќање на работно место, на пример во случај на отпуштање, преместување или уназадување, или ускратување од обука или унапредување или
во форма на обновување на укината дозвола, лиценца или договор; надомест за моменталните и идните финансиски загуби, на пример за губење
на претходната плата, но и за идно губење на приходот, трошоци поврзани
со промена на професијата; и надомест за други економски штети, како
што се правни трошоци и трошоци за медицинско лечење, како и за нематеријална штета како што се болка и страдање.
(95) Иако видовите на правно средство може да бидат различни во различни
правни системи, тие треба да обезбедат дека надоместокот или обештетувањето е оригинално и ефективно на начин што е пропорционален на
претрпената штета и е разубедувачки. Во овој контекст се релевантни
Начелата на Европскиот столб на социјални права, а особено начелото 7
според кое „пред отпуштање од работа, работниците имаат право да бидат информирани за причините и да бидат известени во разумен рок. Тие
имаат право на пристап до ефективно и непристрасно решавање на споровите и, во случај на неоправдано отпуштање, право на оштета, вклучувајќи
соодветен надомест.“ Правните лекови воспоставени на национално ниво
не треба да ги обесхрабрат потенцијалните идни укажувачи. На пример,
обезбедувањето надомест како алтернатива за враќање на работното
место во случај на отпуштање од работа може да доведе до систематска
практика, особено од страна на поголемите организации и со тоа да има
разубедувачки ефект врз идните укажувачи.
(96) Од особена важност за лицата кои пријавуваат се привремените лекови
во очекување на затворањето на правните постапки кои може да бидат
66

Застапување на имплементација на законодавство за укажувачите во Република Северна Македонија

одложени. Особено, мерките во рамки на привремената помош предвидена со националното законодавство, треба да им бидат достапни на
лицата кои пријавуваат со цел да се стави крај на заканите, обидите за
одмазда или континуираната одмазда, како што е вознемирување, или
заради спречување на форми на одмазда, како што е отпуштањето од работа, што може да биде тешко да се поништи после предолго време и што
може да доведе до финансиско уништување на поединец, што е можност
која може сериозно да ги обесхрабри потенцијалните укажувачи.
(97) Активностите преземени против лицата кои пријавуваат надвор од работниот контекст, на пример преку постапки за клевета, кршење на авторски права, трговски тајни, доверливост и заштита на лични податоци, исто
така, може да бидат сериозна пречка за свиркањето. Во такви постапки,
лицата кои пријавуваат, за потреби на своја одбрана, треба да можат да се
потпрат на доставување извештај за прекршоци или јавно обелоденување
на информации во согласност со оваа директива, под услов информациите кои се пријавени или јавно обелоденети да биле потребни да се обелодени прекршувањето. Во вакви случаи, лицето кое ја покренало постапката треба да го сноси товарот да докаже дека лицето кое пријавува не ги
исполнува условите утврдени во оваа директива.
(98) Во Директивата (ЕУ) 2016/943 на Европскиот парламент и на Советот (46)
се утврдуваат правила за да обезбеди доволно и конзистентно ниво на
граѓанска заштита во случај на незаконско стекнување, употреба или обелоденување трговска тајна. Сепак, во неа, исто така, се предвидува дека
стекнувањето, употребата или обелоденувањето трговска тајна се смета за
законско до оној степен дозволен со законодавството на Унијата. На лицата
кои обелоденуваат трговски тајни стекнати во работниот контекст треба да
им се пружи само заштитата што ја обезбедува оваа директива, вклучително и во поглед на отсуство на граѓанска одговорност за нив, под услов да ги
исполнуваат условите утврдени во оваа директива, вклучувајќи го и фактот
дека обелоденувањето било неопходно со цел да се обелодени прекршување кое спаѓа во материјалниот опсег на оваа директива. Ако се исполнети овие услови, обелоденувањето на трговските тајни треба да се смета
за дозволено со законодавството на Унијата во рамките на значењето на
член 3(2) од Директивата (ЕУ) 2016/943. Покрај тоа, двете директиви треба да се сметаат како комплементарни, а мерките, постапките и правните
лекови кои се потребни заради обезбедување правна заштита во рамки
на граѓанското право, како и исклучоците предвидени во Директивата (ЕУ)
2016/943, треба да останат применливи за какво било обелоденување на
трговски тајни што не спаѓа во рамките на оваа директива. Надлежните
46

Директива (ЕУ) 2016/943 на Европскиот парламент и на Советот од 8 јуни 2016 година за заштита
на необелоденетите знаења и деловни информации (трговски тајни) од нивно незаконско
стекнување, употреба и обелоденување (Сл. весник L 157, 15.6.2016 година , стр. 1).
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47

органи што добиваат информации за прекршувања што вклучуваат трговски тајни треба да обезбедат дека тие не се користат или обелоденуваат за
цели надвор од она што е неопходно за соодветно следење на пријавите.
Релевантните судски такси може да претставуваат значителен трошок за
лицата кои пријавуваат кога ги оспоруваат мерките за одмазда кои се преземени против нив во судските постапки. Иако тие можат да ги вратат овие
надоместоци на крајот на постапката, тие можеби нема да можат да ги
платат овие такси ако се наплатуваат на почетокот на постапката, особено
ако се невработени и ако се на црна листа. Помош во кривична постапка,
особено ако лицата кои пријавуваат ги исполнуваат условите од Директивата (ЕУ) 2016/1919 на Европскиот парламент и на Советот (47), и генерално
помош за оние кои имаат сериозна финансиска потреба, може да биде
клучна во одредени случаи за ефективно остварување на нивните права
на одбрана.
Правата на засегнатите лица треба да бидат заштитени со цел да се избегне оштетување на угледот или други негативни последици. Покрај тоа,
правото на одбрана и пристап до правни лекови за засегнатото лице треба целосно да се почитува во секоја фаза од постапката по поднесувањето на пријавата, во согласност со членови 47 и 48 од Повелбата. Земјите
членки треба да обезбедат заштита на доверливоста на засегнатото лице
и да обезбедат негово право на одбрана, вклучувајќи го и правото на пристап до досието, правото да се сослуша и правото на ефикасен правен лек
против одлуката во однос на засегнатото лице, утврдени со националното
право во контекст на истраги или последователни правни постапки.
Секое лице кое претрпува штета, директно или индиректно, како резултат на пријавување или јавно обелоденување на неточни или погрешни
информации, треба да ја задржи заштитата и правните лекови кои му се
достапни според правилата на општото национално право. Кога таквите
неточни или погрешни информации се пријавуваат или обелоденуваат доброволно и свесно, засегнатите лица треба да имаат право на обештетување во согласност со националното законодавство.
Потребно е да се предвидат казнени, граѓански или административни
санкции со цел да се обезбеди ефикасност на правилата за заштита на
укажувачите. Санкциите против оние кои преземаат одмазда или други
штетни дејства против лицата кои пријавуваат може да обесхрабрат други
такви идни активности. Исто така, потребни се санкции против лицата за
кои е докажано дека свесно пријавиле или јавно обелодениле лажни информации за прекршување со цел да се спречи понатамошно злонамерно
пријавување и да се одржи довербата во системот. Пропорционалноста на

Директива (ЕУ) 2016/1919 на Европскиот парламент и на Советот од 26 октомври 2016 година
за правна помош за осомничени и обвинети лица во кривична постапка и за барани лица во
постапки за потерница во Европската Унија (Сл. весник L 297, 4.11.2016 година, стр. 1).
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тие санкции треба да обезбеди дека тие немаат разубедувачки ефект врз
потенцијалните укажувачи.
Секоја одлука донесена од надлежните органи што негативно влијае врз
правата дадени со оваа директива, а особено одлуките со кои надлежните органи одлучуваат да ја затворат постапката за пријавениот прекршок
како очигледно незначителна или како повторувачка или одлучуваат дека
одредена пријава не заслужува да ѝ се даде приоритет, ќе биде предмет
на судски преглед во согласност со член 47 од Повелбата.
Оваа директива воведува минимални стандарди и земјите членки треба
да можат да воведат или да одржат поповолни одредби за лицето кое
пријавува, под услов тие одредби да не се во спротивност со мерките за
заштита на засегнатите лица. Транспонирањето на оваа директива не смее
во никој случај да оправда намалување на нивото на заштита што веќе
им е овозможено на лицата кои пријавуваат според националното законодавство во областа на нејзината примена.
Во согласност со член 26(2) од ДФЕУ, внатрешниот пазар треба да опфаќа
област без внатрешни граници во која е обезбедено слободно движење
на стоки и услуги. Внатрешниот пазар треба да им обезбеди додадена
вредност на граѓаните на Унијата во форма на подобар квалитет и безбедност на стоките и услугите, обезбедувајќи високи стандарди за јавно
здравје и заштита на животната средина, како и слободно движење на
лични податоци. Според тоа, член 114 од ДФЕУ е соодветна правна основа
за донесување на неопходните мерки за основање и функционирање на
внатрешниот пазар. Покрај член 114 од ДФЕУ, оваа директива треба да
има и дополнителни посебни правни основи за да ги опфати областите наведени во член 16, член 43(2), член 50, член 53(1), членови 91 и 100, член
168(4), член 169, член 192(1) и член 325(4) од ДФЕУ и член 31 од Договорот
за Евроатом за донесување на мерки на Унијата.
Материјалниот опсег на оваа директива се заснова на идентификација на
области во кои воведувањето на заштита за укажувачи е оправдано и неопходно врз основа на доказите што се моментално достапни. Доколку е
потребно, овој материјален опсег може да се прошири за да опфати други области или акти на Унијата како средство за подобрување на нивната
примена, со оглед на доказите што можат да се појават во иднина или врз
основа на евалуација на начинот на кој функционира оваа директива.
Кога се донесуваат идни законодавни акти релевантни за областите на политиките опфатени со оваа директива, тие треба да наведат, кога е соодветно, дека се применува оваа директива. Доколку е потребно, материјалниот опсег на оваа директива треба да се приспособи, а анексот соодветно
да се измени.
Со оглед на тоа што целта на оваа директива, имено зајакнувањето на извршувањето на одредени области на политиките и во однос на актите во
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кои прекршувањата на законодавството на Унијата може да предизвика
сериозна штета на јавниот интерес, преку ефективна заштита на укажувачите, не може да биде доволно постигната од страна на земјите членки
кои дејствуваат сами или на некоординиран начин, туку може подобро да
се постигне на ниво на Унијата со воспоставување заеднички минимални
стандарди за заштита на укажувачи, и имајќи предвид дека со единствената активност на Унијата може да обезбеди кохерентност и усогласување
со постојните правила на Унијата за заштита на укажувачи, Унијата може
да донесе мерки во согласност со начелото на супсидијарност, како што
е утврдено во член 5 од Договорот за Европската Унија. Во согласност со
начелото на пропорционалност, како што е утврдено во тој член, оваа директива не го надминува она што е потребно за да се постигне таа цел.
(109) Оваа директива ги почитува фундаменталните права и начелата кои се
признати особено со Повелбата, а особено член 11 од истата. За таа цел,
од суштинско значење е оваа директива да се применува во согласност со
тие права и начела, обезбедувајќи целосно почитување, меѓу другото, на
слободата на изразување и информирање, правото на заштита на личните податоци, слободата на водење деловна активност, правото на високо
ниво на заштита на потрошувачите, правото на високо ниво на заштита
на здравјето на луѓето, правото на високо ниво на заштита на животната
средина, правото на добра администрација, правото на ефективни правни
лекови и правото на одбрана.
(110) Беше консултиран Европскиот супервизор за заштита на податоците во согласност со член 28(2) од Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001,

ЈА ДОНЕСОА ОВАА ДИРЕКТИВА:
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ПОГЛАВЈЕ I
ОПСЕГ, ДЕФИНИЦИИ И УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТА

Член 1
Цел
Целта на оваа директива е да се подобри спроведувањето на законодавството и политиките на Унијата во специфични области преку утврдување заеднички минимални стандарди за да се обезбеди високо ниво на заштита за лицата кои пријавуваат прекршување на законодавството на Унијата.

Член 2
Материјален опсег
1.

Оваа Директива воспоставува заеднички минимални стандарди за заштита
на лицата кои пријавуваат за следните прекршувања на законодавството на
Унијата:
(а) прекршувања кои спаѓаат во опсегот на актите на Унијата утврдени во
анексот, кои се однесуваат на следниве области:
(i) јавни набавки;
(ii) финансиски услуги, производи и пазари и спречување на перење
пари и финансирање тероризам;
(iii) безбедност и усогласеност на производите;
(iv) безбедност на транспортот;
(v) заштита на животната средина;
(vi) заштита од зрачење и нуклеарна безбедност;
(vii) безбедност на храна и добиточна храна, здравје и благосостојба на
животните;
(viii) јавно здравје;
(ix) заштита на потрошувачите;
(x) заштита на приватноста и личните податоци и безбедност на мрежите и информациските системи;
(б) прекршувања што влијаат на финансиските интереси на Унијата, како што
е наведено во член 325 од ДФЕУ и дополнително наведени во релевантните мерки на Унијата;
(в) прекршувања кои се однесуваат на внатрешниот пазар, како што е наведено во член 26(2) од ДФЕУ, вклучително и прекршувања на правилата на
Унијата за конкуренција и државна помош, како и прекршувања на внатрешниот пазар во однос на активности кои ги прекршуваат правилата за
данок на добивка или на аранжмани насочени кон добивање даночна
предност што е спротивно на предметот или целта на важечкото законодавство за данокот на добивка.
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2.

Оваа директива не е во спротивност со овластувањата на земјите членки
да ја прошират заштитата според националното законодавство во поглед на
области или активности што не се опфатени со став 1.

Член 3
Односи со други акти на Унијата и со национални одредби
1.

2.

3.

4.

Ако во секторските акти на Унијата наведени во Дел II кон анексот се предвидуваат посебни правила за пријавување прекршувања, тие правила се
применуваат. Одредбите од оваа директива се применуваат во мера во која
прашањето не е задолжително регулирано во тие секторски акти на Унијата.
Оваа директива не влијае на одговорноста на земјите членки да обезбедат
национална безбедност, ниту на нивните овластувања за заштита на нивните
основни безбедносни интереси. Особено, таа не се применува на извештаи за
прекршување на правила за јавни набавки кои вклучуваат одбранбени или безбедносни аспекти, доколку тие не се опфатени со релевантните акти на Унијата.
Оваа директива нема да влијае на примената на законодавството на Унијата
или националното законодавство во врска со:
(а) заштита на класифицирани информации;
(б) заштита на обврската за одржување правна тајност и медицинска
приватност;
(в) доверливост на судските рочишта;
(г) правила на кривичната постапка.
Оваа директива не е во спротивност со националните правила за остварување на правото на работниците да се консултираат со нивните претставници
или синдикатите и за заштита од какви било неоправдани штетни мерки што
произлегуваат од ваквите консултации, како и за автономијата на социјалните партнери и нивното право да склучуваат колективни договори. Ова не е во
спротивност со нивото на заштита кое го овозможува оваа директива.

Член 4
Личен опсег
1.

Оваа директива се применува на лицата кои пријавуваат кои работат во приватниот или јавниот сектор и кои добиле информации за прекршувања во
работниот контекст, вклучувајќи ги барем следниве:
(а) лица со статус на работник во рамките на значењето на член 45(1) од
ДФЕУ, вклучително и државни службеници;
(б) самовработени лица во рамките на значењето на член 49 од ДФЕУ;
(в) акционери и лица кои се членови на управен, управнички или надзорен
орган на дадено претпријатие, вклучително и неизвршни членови, како и
волонтери и платени или неплатени специјализанти;
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2.
3.

4.

(г) сите лица кои работат под надзор и раководство на изведувачи, подизведувачи и добавувачи.
Оваа директива се применува и на лица кои пријавуваат ако пријавуваат
или јавно обелоденуваат информации за прекршоци добиени во текот на
работниот однос што веќе е раскинат.
Оваа директива се применува и на лица кои пријавуваат чиј работен однос
треба да започне во случаи кога информациите за прекршувања се добиени
за време на процесот на селекција или во текот на преговори пред склучување на договор.
Мерките за заштита на лицата кои пријавуваат кои се утврдени во Поглавје
VI се применуваат, доколку е соодветно, на:
(а) фасилитатори;
(б) трети лица кои се поврзани со лицата кои пријавуваат и кои би можеле
да бидат предмет на одмазда во работниот контекст, како што се колеги
или роднини на лицата кои пријавуваат; и
(в) правни лица во сопственост на лицата кои пријавуваат, за кои лицата кои
пријавуваат работат или со кои лицата кои пријавуваат на друг начин се
поврзани во работниот контекст.

Член 5
Дефиниции
За целите на оваа директива, се применуваат следниве дефиниции:
(1) „прекршувања“ значи дејствија или пропусти кои:
(i) се нелегални и се однесуваат на актите на Унијата и областите што
спаѓаат во материјалниот опсег наведен во член 2; или
(ii) се во спротивност со предметот или целта на правилата во актите на
Унијата и областите што спаѓаат во материјалниот опсег наведен во
член 2;
(2) „информации за прекршувања“ значи информации, вклучително и разумно
сомневање, за вистински или потенцијални прекршувања што биле или веројатно биле извршени во организацијата во која работи или работело лицето кое пријавува или во друга организација со која лицето кое пријавува е
или било во контакт за време на својата работа, како и за обиди за прикривање на прекршувања;
(3) „пријава“ или „да пријави“ значи усно или писмено пренесување информации за прекршувања;
(4) „внатрешно пријавување“ значи усно или писмено пренесување информации за прекршувања во рамките на правно лице во приватниот или јавниот
сектор;
(5) „надворешно пријавување“ значи усно или писмено пренесување информации за прекршувања до надлежните органи;
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(6) „јавно обелоденување“ или „јавно да обелодени“ значи ставање на информациите за прекршувања на располагање на јавноста;
(7) „лице кое пријавува“ значи физичко лице кое пријавува или јавно обелоденува информации за прекршоци стекнати во рамки на своите активности
поврзани со работата;
(8) „фасилитатор“ значи физичко лице кое му помага на лицето кое пријавува
во процесот на пријавување во работниот контекст и чија помош треба да
биде доверлива;
(9) „работен контекст“ значи тековни или минати работни активности во јавниот или приватниот сектор преку кои, без оглед на нивната природа, лицата
добиваат информации за прекршувања и во рамките на кои тие лица можат
да доживеат одмазда ако ги пријават тие информации;
(10) „засегнато лице“ значи физичко или правно лице кое е наведено во пријавата или во јавното обелоденување информации како лице на кое му се припишува прекршувањето или на кое се однесува прекршувањето;
(11) „одмазда“ значи секој директен или индиректен чин или пропуст што се
јавува во работен контекст, кој е предизвикан од внатрешно или надворешно пријавување или јавно обелоденување, и што предизвикува или може да
предизвика неоправдана штета на лицето кое пријавува;
(12) „понатамошно постапување“ е секоја активност која примателот на пријавата или надлежниот орган ја презел за да ја процени точноста на наводите во
пријавата и, кога е соодветно, да го реши пријавеното прекршување, вклучително и преку активности како што се внатрешна истрага, истрага, кривично гонење, активности за поврат на средства или завршување на постапката;
(13) „повратни информации“ значи обезбедување информации на лицето
кое пријавува за активноста што е планирана или веќе е преземена како
понатамошно постапување, како и за причините за таквото понатамошно
постапување;
(14) „надлежен орган“ значи секој национален орган кој е назначен да прима
пријави во согласност со Поглавје III и да обезбеди повратни информации за
лицата кои пријавуваат и/или е назначен да ги исполни обврските утврдени
во оваа директива, особено во поглед на понатамошно постапување.

Член 6
1.

Услови за заштита на укажувачи

Лицата кои пријавуваат имаат право на заштита според оваа директива,
доколку:
(а) имаат разумни основи да веруваат дека информациите за прекршувања
биле точни во моментот кога биле пријавени и дека информациите спаѓаат во опсегот на оваа директива; и
(б) тие пријавиле или внатрешно во согласност со член 7 или надворешно во
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2.

3.

4.

согласност со член 10, или јавно обелодениле информации во согласност
со член 15.
Без да е во спротивност со постојните обврски за овозможување анонимно пријавување според законодавството на Унијата, оваа директива нема
да влијае на овластувањата на земјите членки да одлучат дали правните
лица во приватниот или јавниот сектор и надлежните органи се обврзани да
прифаќаат анонимни пријави за прекршувања и да постапуваат по однос на
нив.
Лицата кои анонимно пријавиле или јавно обелодениле информации за
прекршувања, но кои последователно биле идентификувани и кои трпат одмазда, независно од тоа имаат право на заштита предвидена во Поглавје VI,
доколку ги исполнат условите утврдени во став 1.
Лицата кои пријавуваат до релевантните институции, тела, канцеларии или
агенции на Унијата за прекршувања што спаѓаат во опсегот на оваа директива, имаат право на заштита, како што е предвидено во оваа директива, под
истите услови како и лицата кои пријавуваат надворешно.

ПОГЛАВЈЕ II
ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОНАТАМОШНО ПОСТАПУВАЊЕ

Член 7
Пријавување преку канали за внатрешно пријавување
1.
2.

3.

Како општо начело и без оглед на членови 10 и 15, информациите за прекршувања може да се пријават преку канали за внатрешно пријавување и
постапките предвидени во ова поглавје.
Земјите членки му даваат предност на пријавувањето преку канали за
внатрешно пријавување пред пријавувањето преку канали за надворешно
пријавување, ако прекршувањата може ефективно да се решат внатрешно и
ако лицето кое пријавува смета дека нема ризик од одмазда.
Соодветните информации за употребата на каналите за внатрешно пријавување наведени во став 2 се обезбедуваат во контекст на информациите дадени од правни лица во приватниот и јавниот сектор во согласност со точка
(е) од член 9(1) и од надлежните органи во согласност со точка (а) од член
12(4) (а) и член 13.

Член 8
Обврска за воспоставувања канали за внатрешно пријавување
1.

Земјите членки обезбедуваат дека правните лица во приватниот и јавниот
сектор воспоставуваат канали и постапки за внатрешно известување и понатамошно постапување, по консултација и договор со социјалните партнери,
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доколку тоа е предвидено со националното законодавство.
Каналите и постапките од став 1 од овој член им овозможуваат на работниците од субјектот да пријавуваат информации за прекршувања. Тие можат
да им овозможат на другите лица наведени во точки (б), (в) и (г) од член 4(1)
и член 4(2) кои се во контакт со субјектот во рамки на активности поврзани
со нивната работа да пријавуваат и информации за прекршувања.
3. Став 1 се применува на правните лица во приватниот сектор со 50 или повеќе работници.
4. Прагот утврден во став 3 не се однесува на субјекти кои спаѓаат во опсегот на
актите на Унијата наведени во Делови I.Б и II од анексот.
5. Каналите за пријавување можат да бидат внатрешно управувани од лице
или одделение одредено за таа намена или да бидат обезбедени надворешно од трета страна. Гаранциите и барањата наведени во член 9(1) се
применуваат и за трети страни на кои им е доверено управување со каналот
за пријавување на правно лице во приватниот сектор.
6. Правните лица во приватниот сектор кои имаат помеѓу 50 и 249 работници
можат да делат ресурси во врска со приемот на пријави и сите истраги кои
треба да се спроведат. Ова не е во спротивност со обврските што им се наметнати на тие субјекти со оваа директива за задржување на доверливоста,
давање повратни информации и решавање на пријавениот прекршок.
7. По соодветна проценка на ризикот, која ја зема предвид природата на активностите на субјектите и нивото на ризик, особено за животната средина
и јавното здравје, земјите членки можат да бараат правните лица во приватниот сектор со помалку од 50 работници да воспостават канали за внатрешно пријавување и постапки во согласност со Поглавје II.
8. Земјите членки ја известуваат Комисијата за секоја одлука која ја донесуваат
за од правните лица во приватниот сектор да побараат да воспостават канали за внатрешно пријавување во согласност со ставот 7. Во тоа известување
се наведени причините за одлуката и критериумите користени за проценка
на ризикот наведени во став 7. Комисијата ја доставува оваа одлука до другите земји членки.
9. Став 1 се применува на сите правни лица во јавниот сектор, вклучувајќи го
секој субјект кој е во сопственост или е контролиран од такви правни лица.
Земјите членки можат да ги изземат од обврската наведена во став 1
општините со помалку од 10 000 жители или помалку од 50 работници, или други субјекти наведени во првиот потстав од овој став со помалку од 50 работници.
Земјите членки може да обезбедат општините да можат да ги делат каналите за внатрешно пријавување или со тие канали да управуваат заеднички
општински органи во согласност со националното законодавство, под услов делените канали за внатрешно пријавување да бидат одвоени и независни од релевантните канали за надворешно пријавување.
2.
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Член 9
Постапки за внатрешно известување и понатамошно постапување
1.

2.

Постапките за внатрешно известување и понатамошно постапување наведени во член 8 го содржат следново:
(а) канали за примање пријави кои се дизајнирани, воспоставени и работат
на сигурен начин за да се обезбеди дека е заштитена доверливоста на
идентитетот на лицето кое пријавува и на која било трета страна спомената во пријавата и да се спречи неовластените членови на персоналот
да пристапат до неа;
(б) потврда за приемот на пријавата од страна на лицето кое пријавува во
рок од седум дена по приемот;
(в) назначување на непристрасно лице или одделение надлежно за постапување по пријавите, кое може да биде иста личност или оддел како оние
кои ги примаат пријавите и кое ќе одржува комуникации со лицето кое
пријавува и, доколку е потребно, ќе побара дополнителни информации
и ќе му даде повратни информации на лицето кое пријавува;
(г) соодветно понатамошно постапување од страна на назначеното лице
или оддел наведен во точка (в);
(д) соодветно понатамошно постапување, кога е предвидено со националното законодавство, во врска со анонимното пријавување;
(ѓ) разумен рок за давање повратни информации, не подолг од три месеци
од потврдата за приемот на пријавата или, ако не е испратена потврда до
лицето кое пријавува, три месеци од истекот на седумдневниот период
по поднесувањето на пријавата;
(е) обезбедување јасни и лесно достапни информации за постапките за надворешно пријавување до надлежните органи во согласност со член 10 и, кога е
соодветно, до институциите, телата, канцелариите или агенциите на Унијата.
Со каналите предвидени во точка (а) од став 1 се овозможува поднесување на
пријавите во писмена или усна форма, или на двата начина. Усното пријавување може да се изврши преку телефон или други системи за говорни пораки
и, по барање на лицето кое пријавува, преку лична средба во разумен рок.

ПОГЛАВЈЕ III
НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОНАТАМОШНО ПОСТАПУВАЊЕ

Член 10
Пријавување преку канали за надворешно пријавување
Без да е во спротивност со точката (б) од член 15(1), лицата кои пријавуваат, пријавуваат информации за прекршувања со користење на канали и постапки
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наведени во членовите 11 и 12, откако претходно пријавиле преку канали за внатрешно пријавување или со директна пријава преку канали за надворешно пријавување.

Член 11
Обврска за воспоставување канали за надворешно пријавување и понатамошно постапување по пријава

1.
2.

3.

4.

Земјите членки назначуваат надлежни органи за добивање пријави, давање
повратни информации и понатамошно постапување по нив и им обезбедуваат соодветни ресурси.
Земјите членки обезбедуваат надлежните органи:
(а) да воспостават независни и автономни канали за надворешно пријавување, за примање и постапување со информациите за прекршувања;
(б) навремено, и во секој случај во рок од седум дена од приемот на пријавата, да го потврдат приемот, освен ако лицето кое пријавува изречно
побарало поинаку или ако надлежниот орган разумно верува дека потврдата за приемот на пријавата би ја загрозило заштитата на идентитетот
на лицето кое пријавува;
(в) да бидат внимателни во понатамошно постапување по пријава;
(г) да дадат повратна информација за лицето кое пријавува во разумен рок
што не надминува три месеци или шест месеци во соодветно оправдани
случаи;
(д) да го известат лицето кое пријавува за конечниот исход на истрагите
поттикнати од пријавата, во согласност со постапките предвидени со националното законодавство;
(ѓ) по потреба, да ги достават во догледно време информациите содржани
во пријавата до надлежните институции, органи, канцеларии или агенции на Унијата, за понатамошна истрага, ако е така предвидено со правото на Унијата или националното законодавство.
Земјите членки можат да обезбедат надлежните органи, откако уредно го
процениле предметот, да одлучат дека пријавеното прекршување е очигледно незначително и не бара понатамошно постапување во согласност со оваа
директива, освен за затворање на постапката. Ова нема да влијае на другите
обврски или другите применливи постапки за решавање на пријавеното прекршување или заштитата дадена со оваа директива во однос на внатрешно
или надворешно пријавување. Во таков случај, надлежните органи го известуваат лицето кое пријавува за нивната одлука и причините за истата.
Земјите членки можат да предвидат надлежните органи да одлучат да ги затворат постапките во врска со повторливи пријави кои не содржат значајни
нови информации за прекршувања во однос на претходната пријава во врска со која се склучени релевантните постапки, освен ако различно понатамошно постапување е оправдано со новите правни или фактички околности.
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5.

6.

Во таков случај, надлежните органи го известуваат лицето кое пријавува за
нивната одлука и причините за истата.
Земјите членки можат да предвидат дека, во случај на голем прилив на
пријави, надлежните органи можат да дадат приоритет на пријавите за сериозни прекршувања или прекршувања на суштинските одредби кои спаѓаат во опсегот на оваа директива, без оглед на временската рамка утврдена
во точката (г) од ставот 2.
Земјите членки обезбедуваат дека секој орган што добил пријава, но нема
надлежност за решавање на пријавеното прекршување, ја проследува
пријавата до надлежниот орган, во разумен рок и на безбеден начин, и дека
лицето кое пријавува е известено, без одложување, за такво проследување.

Член 12
Проектирање на каналите за надворешно пријавување
1.

2.

3.

4.

5.

Каналите за надворешно пријавување се сметаат за независни и автономни,
доколку ги исполнуваат сите следни критериуми:
(а) тие се проектирани, воспоставени и функционираат на начин што ќе обезбеди целосност, интегритет и доверливост на информациите и го спречуваат
пристапот до нив од страна на неовластен персонал на надлежниот орган;
(б) тие овозможуваат трајно чување на информации во согласност со член
18 за да се овозможи понатамошно испитување.
Каналите за надворешно пријавување овозможуваат писмено и усно
пријавување. Усното пријавување е можно преку телефон или преку други
системи за говорни пораки и по барање на лицето кое пријавува, преку физички состанок во разумна временска рамка.
Надлежните органи обезбедуваат дека, доколку пријавата е примена преку
каналите кои не се канали за пријавување, наведени во ставовите 1 и 2 или
од персоналот кој не е одговорен за постапување со пријавите, на членовите на персоналот кои ја примиле пријавата им е забрането да откриваат информации што можат да го идентификуваат лицето кое пријавува или
пријавеното лице и дека тие веднаш ја испраќаат пријавата без измена до
членовите на персоналот кои се одговорни за постапување со пријавите.
Земјите членки обезбедуваат надлежните органи да определат членови на
персоналот одговорни за постапување со пријавите, а особено за:
(а) давање информации за постапките за пријавување на сите заинтересирани лица;
(б) примање на пријави и понатамошно постапување по пријава;
(в) одржување контакт со лицето кое пријавува заради обезбедување повратна информација и барање дополнителни информации, кога тоа е потребно.
Членовите на персоналот од став 4 добиваат посебна обука за постапување
со пријавите.
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Член 13
Информации за приемот на пријавите и понатамошно
постапување по нив
Земјите членки обезбедуваат надлежните органи да ги објавуваат на своите веб страници во посебен, лесно препознатлив и достапен дел, барем следниве информации:
(а) условите под кои се остварува право на заштита според оваа директива;
(б) податоците за контакт за каналите за надворешно пријавување, како што
е предвидено со член 12, особено електронските и поштенските адреси
и телефонските броеви за таквите канали, што укажуваат дали телефонските разговори се снимени;
(в) постапките што се применуваат при пријавување на прекршувања, вклучително и начинот на кој надлежниот орган може да побара од лицето
кое пријавува да ги појасни пријавените информации или да обезбеди
дополнителни информации, временската рамка за давање повратна информација и видот и содржината на таквите повратни информации;
(г) режимот на доверливост што се применува на пријавите, а особено на
информациите во врска со обработката на личните податоци во согласност со член 17 од оваа директива, членовите 5 и 13 од Регулативата (ЕУ)
2016/679, член 13 од Директивата (ЕУ) 2016/680 и член 15 од Регулативата (ЕУ) 2018/1725, по потреба;
(д) видот на потребното понатамошно постапување по пријава;
(ѓ) правните лекови и постапки за заштита од одмазда и достапност на доверливи совети за лица кои размислуваат да поднесат пријава;
(е) изјава во која јасно се објаснети условите под кои лицата кои поднесуваат пријава до надлежниот орган се заштитени од одговорност за прекршување на доверливост во согласност со член 21(2); и
(ж) податоци за контакт на центарот за информации или единствениот независен управен орган, како што е предвидено во член 20(3), доколку е
применливо.

Член 14
Разгледување на постапките од страна на надлежните органи
Земјите членки обезбедуваат надлежните органи да ги ревидираат своите
постапки за добивање пријави и понатамошно постапување по нив, редовно,
и најмалку еднаш на три години. При разгледувањето на ваквите постапки, надлежните органи треба да го земат предвид своето искуство, како и искуството
на другите надлежни органи и соодветно да ги прилагодат своите постапки.
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ПОГЛАВЈЕ IV
ЈАВНИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА

Член 15
Јавни обелоденувања
1.

2.

Лицето кое јавно обелоденува информации, има право на заштита според
оваа директива, ако се исполнети некој од следниве услови:
(а) лицето прво пријавува преку внатрешни и надворешни канали, или директно преку надворешни канали во согласност со поглавјата II и III, но не
е преземено соодветно дејство како одговор на пријавата во временската рамка наведена во точка (ѓ) од член 9(1) или точка (г) од член 11(2); или
(б) лицето има разумни основи да верува дека:
(i) прекршувањето може да претставува непосредна или очигледна
опасност за јавниот интерес, како на пример кога има вонредна состојба или ризик од неповратна штета; или
(ii) во случај на надворешно пријавување, постои ризик од одмазда или
постои можност прекршувањето да биде решено ефикасно, заради
посебните околности на случајот, како што се оние кога доказите
можат да бидат сокриени или уништени или каде органот може
биде во дослух со сторителот на прекршувањето или вклучен во
прекршувањето.
Овој член не се применува за случаи кога некое лице директно открива информации на медиумите во согласност со посебните национални одредби
за воспоставување систем за заштита во врска со слободата на изразување
и информирање.

ПОГЛАВЈЕ V
ОДРЕДБИ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ НА ВНАТРЕШНО
И НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Член 16
Обврската за доверливост
1.

2.

Земјите членки обезбедуваат идентитетот на лицето кое пријавува да не се
открива на никој кој не е овластен член на персоналот надлежен за примање пријави или понатамошно постапување по нив, без изрина согласност
од тоа лице. Ова важи и за сите други информации од кои може да се утврди
идентитетот на лицето кое пријавува директно или индиректно.
По пат на отстапување од став 1, идентитетот на лицето кое пријавува и сите
други информации наведени во став 1 можат да бидат обелоденети само
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3.

4.

кога тоа е неопходна и сразмерна обврска наметната од страна на Унијата или националното законодавство во контекст на истрагите од страна на
националните надлежните органи или судските постапки, вклучително и со
цел да се заштитат правата на одбрана на засегнатото лице.
Обелоденувањата направени во согласност со отстапувањето предвидено во став
2, подлежат на соодветни заштитни мерки според важечките правила на Унијата
и националните правила. Особено, лицата кои пријавуваат треба да бидат информирани пред да се открие нивниот идентитет, освен ако таквите информации
би можеле да ги загрозат поврзаните истраги или судски постапки. При информирање на лицата кои пријавуваат, надлежниот орган им испраќа писмено образложение за причините за откривање на засегнатите доверливи податоци.
Земјите членки обезбедуваат надлежните органи кои добиваат информации за прекршувањата што вклучуваат трговски тајни да не ги користат или
откриваат тие трговски тајни за цели што надминуваат она што е неопходно
за соодветно понатамошно постапување.

Член 17
Обработка на лични податоци
Секоја обработка на лични податоци извршена во согласност со оваа директива, вклучително и размена или трансфер на лични податоци од надлежните органи,
се изврши во согласност со Регулативата (ЕУ) 2016/679 и Директивата (ЕУ) 2016/680.
Секоја размена или пренесување на информации од институции, тела, канцеларии
или агенции на Унијата се одвива во согласност со Регулативата (ЕУ) 2018/1725.
Не се собрани лични податоци што очигледно не се важни за разгледување на одредено пријавување и доколку случајно се соберат, тие се бришат без
непотребно одложување.

Член 18
Водење регистар на пријавувања
1.

2.

Земјите членки обезбедуваат правните лица во приватниот и јавниот сектор
и надлежните органи да регистрираат какво било примено пријавување во
согласност со барањата за доверливост утврдени во член 16. Пријавувањата
се чуваат не подолго отколку што е потребно и сразмерно, со цел да се исполнат барањата наметнати со оваа директива или други барања наметнати
со националното или законодавството на Унијата.
Кога телефонската линија или друг систем на говорна порака се користи за
пријавување, под услов лицето кое пријавува да дало согласност, правните
лица во приватниот и јавниот сектор и надлежните органи имаат право да го
документираат усното пријавување на еден од следниве начини:
(a) со снимање на разговорот на траен и променлив медиум; или
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(б) преку целосен и точен текст на разговорот, репродуциран во писмена форма, подготвен од службениците одговорни за испитување на пријавувањето.
Правните субјекти во приватниот и јавниот сектор и надлежните органи му
даваат на лицето кое пријавува можност да го провери, коригира и да го договори преписот од разговорот со потпишување на истиот.
3. Кога неснимена телефонска линија или друг неснимен систем на говорна
порака се користи за пријавување, правните лица во приватниот и јавниот сектор и надлежните органи имаат право да го документираат усното
пријавување во форма на точен препис на разговорот запишан од службеник одговорен за прегледување на пријавувањето. Правните субјекти во
приватниот и јавниот сектор и надлежните органи му даваат на лицето кое
пријавува можност да ги провери, коригира и да ги договори записите од
разговорот со потпишување на истите.
4. Кога некое лице бара состанок со службеници од правни лица од приватниот и јавниот сектор од надлежните органи за целите на пријавување според член 9(2) и член 12(2), правните лица од приватниот и јавниот сектор
и надлежните органи осигуруваат, под услов лицето кое пријавува да дало
согласност, дека податоците за состаноци се целосно и прецизно документирани и зачувани на трајни и променливи медиуми.
Правните лица во приватниот и јавниот сектор и надлежните органи имаат
право да го документираат состанокот на еден од следниве начини:
(a) со снимање на разговорот на траен и променлив медиум; или
(б) преку точен запис на разговорот подготвен од службениците одговорни
за испитување на пријавувањето.
Правните субјекти во приватниот и јавниот сектор и надлежните органи му
даваат на лицето кое пријавува можност да ги провери, коригира и да ги договори записите од состанокот со потпишување на истите.

ПОГЛАВЈЕ VI
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Член 19
Забрана за одмазда
Земјите членки ги преземаат потребните мерки за да забранат каква било
форма на одмазда против лицата наведени во член 4, вклучително и закани за
одмазда и обид за одмазда, вклучително и во форма на:
(а) суспендирање, отказ, разрешување или еквивалентни мерки;
(б) деградирање или одложување на унапредување;
(в) трансфер на должности, промена на локацијата на работното место, намалување на плата, промена на работното време;
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(г) одложување на обука;
(д) негативна проценка на ефикасноста или препораката за работа;
(ѓ) изрекување или примена на дисциплинска мерка, опомена или друг вид
казна, вклучително и финансиска санкција;
(е) принуда, заплашување, вознемирување или прогон;
(ж) дискриминација, нееднаков или неправеден третман;
(з) лишување од можноста да се префрли од договор за привремен работен
однос во договор за постојан работен однос, кога на работникот имало
оправдани законски очекувања да му се понуди постојана работа;
(ѕ) необновување или предвремено раскинување на договор за привремен
работен однос;
(и) штета, вклучително и на угледот на лицето, особено на социјалните мрежи, или финансиски загуби, вклучувајќи загуба на деловна активност и
загуба на приход;
(ј) ставање на црната листа врз основа на формален или неформален договор во секторот или во индустријата како целина, што може да доведе до
тоа лицето во иднина да не најде работа во тој сектор или индустрија;
(к) предвремено раскинување или откажување на договор за стоки или услуги;
(л) престанок на лиценца или дозвола;
(љ) психијатриски или медицински упати.

Член 20
Мерки за поддршка
1.

Земјите членки обезбедуваат лицата наведени во член 4 да имаат пристап,
како што е соодветно, на поддршка на мерките, особено:
(а) сеопфатни и независни информации и совети, лесно достапни за јавноста и бесплатно, за постапките и правните лекови што се достапни во врска со заштитата од одмазда и правата на засегнатото лице;
(б) ефективна помош од надлежните органи на кој било надлежен орган
поврзан со нивната заштита од одмазда, вклучително, кога е предвидено
со националното законодавство, потврда дека тие имаат право на заштита според оваа директива; и
(в) правна помош во кривична и прекугранична граѓанска постапка во согласност со Директивата (ЕУ) 2016/1919 и Директивата 2008/52/ЕЗ на Европскиот парламент и Советот (48), како и, во согласност со националното
законодавство, правна помош во понатамошни постапки и правни совети или друга правна помош.
Земјите членки можат да обезбедат финансиска помош и мерки за поддршка, вклучително и психолошка поддршка, за известувачите на правни постапки.
48

Директива 2008/52/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 мај 2008 година за одредени аспекти на медијацијата во граѓански и комерцијални прашања (Сл. весник L 136, 24.5.2008
година, стр. 3)
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Мерките за поддршка наведени во овој член можат да бидат обезбедени
од информативен центар или единствено јасно основано независно управно тело.

Член 21
Мерки за заштита од одмазда
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Земјите членки ги преземаат потребните мерки за да обезбедат лицата наведени во член 4 да бидат заштитени од одмазда. Овие мерки вклучуваат,
особено, оние од ставовите 2 до 8 на овој член.
Без да е во спротивност со одредбите од член 3(2) и (3), кога лицата пријавуваат прекршоци или објавуваат во согласност со оваа директива, за нив нема
да се смета дека прекршуваат какво било ограничување на објавување на
информации; и нема да бидат одговорни на кој било начин за такво пријавување или јавно објавување, под услов да имаат разумни основи да веруваат
дека поднесувањето на пријавувањето или обелоденувањето на информациите е неопходно за откривање на прекршување согласно оваа директива.
Службениците не се одговорни за стекнување или пристап до информации
што се пријавени или објавени во јавноста, под услов таквото стекнување или
пристап сам по себе да не претставува кривично дело. Во случај на стекнување или пристап што претставува кривично дело, кривичната одговорност
мора да продолжи да се регулира со применливиот национален закон.
Секоја друга можна одговорност на лицата кои пријавуваат која произлегува
од дела или пропусти што не се поврзани со пријавување или јавно откривање или што не е неопходно за откривање на прекршување според оваа
директива, продолжува да се регулира со соодветното применливо право
на Унијата, или национално право.
Во постапките пред судот или друг орган во врска со штетата претрпена
од лицето кое пријавува и под услов тоа лице да докаже дека направило
пријавување или јавно објавило и дека претрпело штета, штетата се смета
дека е предизвикана заради одмазда за пријавување или јавно објавување.
Во такви случаи, лицето што презема штетна мерка мора да докаже дека
мерката се засновала на соодветно потврдени причини.
Лицата наведени во член 4 имаат пристап до корективни активности против одмазда, доколку е соодветно, вклучително и привремени мерки во очекување на
заклучок на правните постапки во согласност со националното законодавство.
Во правните постапки, вклучително и клевета, кршење на авторски права, тајност, кршење на правила за заштита на податоци, откривање на трговски тајни
или побарувања за надомест на штета врз основа на приватно, јавно или колективно законодавство, лицата наведени во член 4 не одговараат за доставување
на пријави или јавни соопштенија според оваа директива. Овие лица имаат
право да се потпрат на фактот дека тие дале пријава или објавиле информации
со цел да побараат прекин на случајот, под услов да имаат разумни основи да
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8.

веруваат дека изготвувањето на пријавата или објавувањето на информациите
било неопходно за откривање на прекршување според оваа директива.
Кога некое лице пријавува или јавно објавува информации за прекршувања
што спаѓаат во опсегот на оваа директива и тие информации вклучуваат комерцијална тајна и кога тоа лице ги исполнува условите на оваа директива,
таквото известување или откривање се смета за законско според условите
на член 3(2) од Директивата (ЕУ) 2016/943.
Земјите членки ги преземаат потребните мерки за да обезбедат правни лекови и целосен надомест на штета нанесена од лицата наведени во член 4
во согласност со националното законодавство.

Член 22
Мерки за заштита на засегнатите лица
1.

2.
3.

Во согласност со Повелбата, земјите членки обезбедуваат дека засегнатите
лица целосно го уживаат своето право на ефективен лек и на фер судење,
како и пресумпција на невиност и право на одбрана, вклучувајќи го и правото да бидат сослушани и правото на пристап до нивното досие.
Надлежните органи обезбедуваат, во согласност со националното законодавство, дека идентитетот на засегнатите лица е заштитен онолку долго колку што
истрагите предизвикани од пријавувањето или јавното објавување се во тек.
Правилата утврдени во членовите 12, 17 и 18, во врска со заштитата на идентитетот на лицата кои пријавуваат, се применуваат и за заштита на идентитетот на засегнатите лица.

Член 23
Санкции
1.

2.

Земјите членки обезбедуваат ефективни, сразмерни и разубедувачки санкции што се применуваат на физички или правни лица кои:
(а) опструираат или се обидуваат да попречат пријавување;
(б) преземаат одмазднички мерки против лицата наведени во член 4;
(в) иницираат поведување на злонамерна постапка против лицата наведени
во член 4;
(г) прекршување на обврската за одржување на доверливоста на идентитетот на известувачите, утврдени во член 16.
Земјите членки обезбедуваат ефективни, сразмерни и разубедувачки санкции што се применуваат во однос на лицата кои известуваат кога е утврдено
дека тие свесно доставувале или јавно откриле лажни информации. Земјите
членки, исто така, предвидуваат, во согласност со националното законодавство, мерки за компензација на претрпената штета како резултат на таквото
доставување или откривање на информации.
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Член 24
Неможност да се отстапи од правата и правните лекови
Земјите членки гарантираат дека правата и правните лекови предвидени
во оваа директива не можат да бидат поништени или ограничени со какви било
договори, политики, форми или услови за работа, вклучително и претходен договор за арбитража.

ПОГЛАВЈЕ VII
КРАЈНИ ОДРЕДБИ

Член 25
Поповолен третман и клаузула за одржување на нивото на заштита
Земјите членки можат да воведат или да одржат одредби што се поповолни за правата на лицата кои пријавуваат од оние што се предвидени во оваа
директива, без да е во спротивност со член 22 и 23(2).
Примената на оваа директива во никој случај не претставува основа за намалување на нивото на заштита што веќе го постигнале земјите членки во областите опфатени со оваа директива.

Член 26
Период на транспозиција и транзиција
Земјите членки ги ставаат во сила законите, регулативите и административните
одредби потребни за усогласување со оваа директива до 17 декември 2021 година.
По пат на отстапување од ставот 1, во однос на правните лица во приватниот сектор со помеѓу 50 и 249 вработени, земјите членки до 17 декември 2023
година ги донесуваат во сила законите, регулативите и административните одредби потребни за исполнување на обврската за воспоставување на канали за
внатрешно пријавување наведено во член 8(3).
Кога земјите членки ги донесуваат одредбите наведени во ставовите 1 и
2, тие содржат упатување кон оваа директива или се придружени со такво упатување при нивното официјално објавување. Методите за правење на такво
упатување ги утврдуваат земјите членки. Тие веднаш го достават до Комисијата
текстот на тие одредби.

Член 27
Известување, евалуација и преглед
1.

Земјите членки и ги даваат на Комисијата сите достапни информации за спроведувањето и примената на оваа директива. Врз основа на дадените информации,
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2.

3.

4.

Комисијата до 17 декември 2023 година доставува извештај до Европскиот парламент и Советот за примената и спроведувањето на оваа директива.
Без да е во спротивност со обврските за известување, утврдени со други правни
акти на Унијата, земјите членки ги доставуваат до Комисијата секоја година следниве статистики за пријавувањата наведени во Поглавје III, по можност во збирна форма, доколку се достапни на централно ниво во засегнатата земја членка:
(а) број на пријавувања примени од надлежните органи;
(б) број на истраги и постапки иницирани како резултат на овие пријавувања
и нивните резултати; и
(в) доколку има утврдена финансиска штета, нејзина проценка и собрани износи
како резултат на истраги и постапки поврзани со пријавените прекршувања.
До 17 декември 2025 година, Комисијата, земајќи го предвид својот извештај
поднесен во согласност со став 1 и статистиката на земјите членки поднесени во
согласност со став 2, доставува до Европскиот парламент и Советот извештај за
проценка на влијанието на транспонирањето на оваа директива во националното законодавство. Во извештајот се оценува функционирањето на оваа директива и се разгледува потребата од дополнителни мерки, вклучително, доколку е
соодветно, измени за проширување на обемот на оваа директива на други акти
или области на Унијата, особено за подобрување на работната средина со цел
да се заштитат здравјето и безбедноста и работните услови на работниците.
Покрај проценката наведена во првиот потстав, во извештајот се проценува
како земјите членки имаат корист од постојните механизми за соработка,
како дел од нивните обврски понатаму да постапуваат по пријавувања во
врска со прекршувања опфатени со оваа директива и поопшто како тие соработуваат во случаи на прекугранични прекршувања.
Комисијата ги објавува извештаите од ставовите 1 и 3 во лесно достапна форма.

Член 28
Влегување во сила
Оваа директива влегува во сила на дваесеттиот ден по нејзиното објавување во Службениот весник на Европската Унија.

Член 29
Адресати
Оваа директива се однесува на земјите членки.
Стразбур, 23 октомври 2019 година.
За Европскиот парламент		
Претседател			
Д. М. САСОЛИ		

За Советот
Претседател
T. ТУПУРАЈНЕН
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АНЕКС
Дел I

А. Точка (а)(i) од член 2(1) - јавни набавки:
1. Деловник за јавни набавки и доделување на концесии, за доделување на
договори од областа на одбраната и безбедноста, како и за доделување на
договори од субјекти кои работат во областа на вода, енергија, транспорт и
поштенски услуги како и кој било друг договор, како што е утврдено во:
(i) Директива 2014/23/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26
февруари 2014 година за доделување на договори за концесија (Сл.
весник L 94, 28.3.2014 година, стр. 1);
(ii) Директива 2014/24/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26
февруари 2014 година за јавни набавки и за укинување на Директивата 2004/18/ЕЗ (Сл. весник L 94, 28.3.2014 година, стр. 65);
(i) Директива 2014/25/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26
февруари 2014 година за набавка од субјекти кои работат во секторите вода, енергија, транспорт и поштенски услуги и за укинување на
Директивата 2004/17/ЕЗ (Сл. весник L 94, 28.3.2014 година, стр. 243);
(iv) Директива 2009/81/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13
јули 2009 година за координација на постапките за доделување на
одредени договори за работи, договори за снабдување и договори
за услуги од договорни органи или субјекти од областа на одбраната и безбедноста и за изменување на Директивите 2004/17/ЕЗ и
2004/18/ЕЗ (Сл. весник L 216, 20.8.2009 година, стр. 76).
2. Постапки за ревизија регулирани со:
(i) Директива 92/13/ЕЕЗ на Советот од 25 февруари 1992 година за координација на законите, регулативите и административните одредби
во врска со примената на правилата на Заедницата за постапките за
набавки на субјекти кои работат во секторите вода, енергија, транспорт и телекомуникации (Сл. весник L 76, 23.3.1992 година, стр. 14);
(ii) Директива 89/665/ЕЕЗ на Советот од 21 декември 1989 година за координација на законите, регулативите и административните одредби во врска со примената на постапките за ревизија на доделувањето договорите за јавни набавки за стоки и работи (Сл. весник L 395,
30.12.1989 година, стр. 33).
Б. Точка (а)(ii) од член 2(1) - финансиски услуги, производи и пазари и спречување на перење пари и финансирање на тероризам:
Правила за воспоставување регулаторна и надзорна рамка и заштита на потрошувачите и инвеститорите во финансиските услуги на Унијата и на пазарите
на капитал, банкарство, кредит, инвестиции, осигурување и реосигурување,
производи за професионална или лична пензија, хартии од вредност, инвестициски фондови, платежни услуги и наведени активности во Анекс I кон
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Директивата 2013/36/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26 јуни
2013 година за пристап до активност на кредитни институции и претпазлив
надзор на кредитни институции и инвестициски фирми, за изменување на Директивата 2002/87/ЕЗ и за укинување на Директивите 2006/48/ЕЗ и 2006/49/
ЕЗ (Сл. весник L 176, 27.6.2013 година, стр. 338), како што е утврдено во:
(i) Директива 2009/110/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
16 септември 2009 година за почнување, вршење на дејноста и
претпазливо надгледување на деловните активности на институции
на електронски пари за изменување на Директивите 2005/60/EЗ и
2006/48/ЕЗ и за укинување на Директивата 2000/46/EЗ (Сл. весник L
267, 10.10.2009 година, стр. 7);
(ii) Директива 2011/61/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 8
јуни 2011 година за менаџери за алтернативни инвестициски фондови и директиви за изменување на Директивите 2003/41/ЕЗ и
2009/65/ЕЗ и Регулативите (ЕЗ) бр. 1060/2009 и (ЕУ) бр. 1095/2010
(Сл. весник L 174, 1.7.2011 година, стр. 1);
(iii) Регулатива (ЕУ) бр. 236/2012 на Европскиот парламент и на Советот
од 14 март 2012 година за краткорочна продажба и одредени аспекти на замена на кредитно неплаќање (Сл. весник L 86, 24.3.2012
година, стр. 1);
(iv) Регулатива (ЕУ) бр. 345/2013 на Европскиот парламент и на Советот
од 17 април 2013 година за европски фондови за ризичен капитал
(Сл. весник L 115, 25.4.2013 година, стр. 1);
(v) Регулатива (ЕУ) бр. 346/2013 на Европскиот парламент и на Советот
од 17 април 2013 година за Европскиот фонд за социјално претприемништво (Сл. весник L 115, 25.4.2013 година, стр. 18);
(vi) Директива 2014/17/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од
4 февруари 2014 година за кредитни договори за потрошувачи во
врска со станбен недвижен имот и за изменување на Директивите
2008/48/ЕЗ и 2013/36/ЕУ и Регулативата (ЕУ) бр. 1093/2010 година
(Сл. весник L 60, 28.2.2014 година, стр. 34);
(vii) Регулатива (ЕУ) бр. 537/2014 на Европскиот парламент и на Советот
од 16 април 2014 година за специфични барања во врска со законска
ревизија на субјекти од јавен интерес и за укинување на Одлуката
2005/909/ЕЗ на Комисијата (Сл. весник L 158, 27.5.2014 година, стр. 77);
(viii) Регулатива (ЕУ) број 600/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 15 мај 2014 година за пазарите на финансиски инструменти и
за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 (Сл. весник L 173,
12.6.2014 година, стр. 84);
(ix) Директива (ЕУ) 2015/2366 на Европскиот парламент и на Советот од
25 ноември 2015 година за платежни услуги на внатрешниот пазар,
за изменување на Директивите 2002/65/ЕЗ, 2009/110/ЕЗ и 2013/36/
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ЕУ и Регулативата (ЕУ) бр. 1093/2010, и за укинување на Директивата
2007/64/ЕЗ (Сл. весник L 337, 23.12.2015 година, стр. 35);
(x) Директива 2004/25/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
21 април 2004 година за понудите за преземање (Сл. весник L 142,
30.4.2004 година, стр. 12);
(xii) Директива 2007/36/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 11
јули 2007 година за остварување на одредени права на акционерите
во котирани компании (Сл. весник L 184, 14.7.2007 година, стр. 17);
(xii) Директива 2004/109/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 15
декември 2004 година за усогласување на барањата за транспарентност во врска со информации за издавачи чии хартии од вредност се
признаваат за тргување на регулиран пазар и за изменување на Директивата 2001/34/ЕЗ (Сл. весник L 390, 31.12.2004 година, стр. 38);
(xiii) Регулатива (ЕУ) бр. 648/2012 на Европскиот парламент и на Советот од
4 јули 2012 година за пазари преку шалтер, централни договорни страни и трговски репозитари (Сл. весник L 201, 27.7.2012 година, стр. 1);
(xiv) Регулатива (ЕУ) 2016/1011 на Европскиот парламент и на Советот од
8 јуни 2016 година за индексите што се користат како одредници
во финансиските инструменти и финансиските договори или за мерење на успешноста на инвестициските фондови и за изменување
на Директивите 2008/48/ЕЗ и 2014/17/ЕУ и Регулативата (ЕУ) бр.
596/2014 (Сл. весник L 171, 29.6.2016 година, стр. 1);
(xv) Директива 2009/138/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 25
ноември 2009 година за почнување и вршење на дејноста осигурување и реосигурување (Солвентност II) (Сл. весник L 335, 17.12.2009
година, стр. 1);
(xvi) Директива 2014/59/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 15
мај 2014 година за утврдување рамка за закрепнување и преструктуирање на кредитни институции и инвестициски фирми и изменување на Директивата 82/891/ЕЕЗ на Советот и Директивите 2001/24/
ЕЗ, 2002/47/EЗ, 2004/25/EЗ, 2005/56/EЗ, 2007/36/EЗ, 2011/35/ЕУ,
2012/30/ЕУ и 2013/36/ЕУ и Регулативите (ЕУ) бр. 1093/2010 и (ЕУ) бр.
648/2012, на Европскиот парламент и на Советот (Сл. весник L 173,
12.6.2014 година, стр. 190);
(xvii) Директива 2002/87/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 16
декември 2002 година за дополнителен надзор на кредитни институции, осигурителни друштва и инвестициски фирми во финансиски
конгломерат и за изменување на Директивите 73/239/ЕЕЗ, 79/267/
ЕЕЗ, 92/49/ЕЕЗ, 92/96/ЕЕЗ, 93/6/ЕЕЗ и 93/22/ЕЕЗ, и Директивите
98/78/ЕЗ и 2000/12/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот (Сл.
весник L 35, 11.2.2003 година, стр. 1);
(xviii) Директива 2014/49/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од
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16 април 2014 година за шеми за гаранција на депозит (Сл. весник L
173, 12.6.2014 година, стр. 149);
(xix) Директива 97/9/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 3 март
1997 година за шеми за компензација на инвеститори (Сл. весник L
84, 26.3.1997 година, стр. 22);
(xx) Регулатива (ЕУ) бр. 575/2013 на Европскиот парламент и на Советот
од 26 јуни 2013 година за прудентни барања за кредитни институции и инвестициски фирми и за изменување на Регулативата (ЕУ) бр.
648/2012 (Сл. весник L 176, 27.6.2013 година, стр. 1).
В. Точка (а)(iii) од член 2(1) - безбедност и усогласеност на производите:
1. Барања за безбедност и усогласеност на производите пласирани на пазарот
на Унијата, дефинирани и регулирани со:
(i) Директива 2001/95/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
3 декември 2001 година за општа безбедност на производите (Сл.
весник L 11, 15.1.2002 година, стр. 4);
(ii) Законодавство за усогласување на Унијата во врска со произведени производи, вклучително и барања за етикетирање, освен храна, добиточна храна, медицински производи за човечка и ветеринарна употреба,
живи растенија и животни, производи од човечко потекло и производи
од растенија и животни кои се однесуваат директно на нивната идна
репродукција, како што е наведено во Анекс I и II кон Регулативата (ЕУ)
2019/1020 на Европскиот парламент и Советот од 20 јуни 2019 година
за надзор на пазарот и усогласеност на производите и за изменување
на Директивата 2004/42/ЕЗ и Регулативите (ЕЗ) бр. 765/2008 и (ЕУ) бр.
305/2011 (Сл. весник L 169, 25.6.2019 година, стр. 1);
(iii) Директива 2007/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 5
септември 2007 година за воспоставување рамка за одобрување на
моторни возила и нивни приколки, како и за системи, составни делови и посебни технички единици наменети за такви возила (Рамковна директива) (Сл. весник L 263, 9.10.2007 година, стр. 1).
2. Правила за пласирање на пазар и употреба на чувствителни и опасни производи, како што е утврдено во:
(i) Директива 2009/43/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 6
мај 2009 година за поедноставување на условите на трансферите
на производи поврзани со одбраната во рамки на Заедницата (Сл.
весник L 146, 10.6.2009 година, стр. 1);
(ii) Директива 91/477/ЕЕЗ на Советот од 18 јуни 1991 година за контрола
на стекнувањето и поседувањето оружје (Сл. весник L 256, 13.9.1991
година, стр. 51);
(iii) Регулатива (ЕУ) бр. 98/2013 на Европскиот парламент и Советот од
15 јануари 2013 година за пласирање на пазарот и употреба на експлозивни прекурзори (Сл. весник L 39, 9.2.2013 година, стр. 1).
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Г.
1.

2.

3.

4.

Точка (а)(iv) од член 2(1) - безбедност на транспортот:
Безбедносни барања во железничкиот сектор, како што е регулирано со Директивата (ЕУ) 2016/798 на Европскиот парламент и на Советот од 11 мај
2016 година за безбедност на железниците (Сл. весник L 138, 26.5.2016 година, стр. 102).
Безбедносни барања во секторот на цивилно воздухопловство, како што е
регулирано со Регулативата (ЕУ) бр. 996/2010 на Европскиот парламент и на
Советот од 20 октомври 2010 година за истрага и спречување несреќи и инциденти во цивилното воздухопловство и укинување на Директивата 94/56/
ЕЗ (Сл. весник L 295, 12.11.2010 година, стр. 35).
Безбедносни барања во секторот за патишта, регулирани со:
(i) Директива 2008/96/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 19
ноември 2008 година за управување со безбедноста на патната инфраструктура (Сл. весник L 319, 29.11.2008 година, стр. 59);
(ii) Директива 2004/54/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29 април
2004 година за барања за минимална безбедност за тунели во транс-европската патна мрежа (Сл. весник L 167, 30.4.2004 година, стр. 39);
(iii) Регулатива (ЕЗ) бр. 1071/2009 на Европскиот парламент и на Советот
од 21 октомври 2009 година за утврдување на заеднички правила за
условите што треба да се исполнат за извршување на професијата
патен превозник и за укинување на Директивата 96/26/ЕЗ на Советот (Сл. весник L 300, 14.11.2009 година, стр. 51).
Безбедносни барања во поморскиот сектор, регулирани со:
(i) Регулатива (ЕЗ) бр. 391/2009 на Европскиот парламент и на Советот
од 23 април 2009 година за заеднички правила и стандарди за организации за инспекција и проверка на бродови (Сл. весник L 131,
28.5.2009 година, стр. 11);
(ii) Регулатива (ЕЗ) бр. 392/2009 на Европскиот парламент и на Советот
од 23 април 2009 година за одговорноста на превозници на патници во поморскиот сообраќај во случај на несреќи (Сл. весник L 131,
28.05.2009 година, стр. 24);
(iii) Директива 2014/90/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 23
јули 2014 година за поморска опрема и за укинување на Директивата96/98/EЗ на Советот (Сл. весник L 257, 28.8.2014 година, стр. 146);
(iv) Директива 2009/18/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23
април 2009 година за утврдување на фундаменталните принципи
за регулирање на истрагата на несреќи во секторот на поморски сообраќај и за изменување на Директивата 1999/35/ЕЗ и Директивата
2002/59/ЕЗ на Советот (Сл. весник L 131, 28.5.2009 година, стр. 114);
(v) Директива 2008/106/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 19
ноември 2008 година за минималното ниво на обука на морепловци
(Сл. весник L 323, 3.12.2008 година, стр. 33);
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(vi) Директива 98/41/ЕЗ на Советот од 18 јуни 1998 година за регистрација на лица кои пловат на патнички бродови кои се движат кон или
од пристаништата на земјите членки на Заедницата (Сл. весник L
188, 2.7.1998 година, стр. 35);
(vii) Директива 2001/96/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 4 декември 2001 година за утврдување на усогласени барања и постапки
за безбедно натоварување и истоварување на бродови за транспорт
на рефусна стока (Сл. весник L 13, 16.1.2002 година, стр. 9).
5. Безбедносни барања, како што е регулирано со Директивата 2008/68/ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот од 24 септември 2008 година за внатрешен транспорт на опасни материи (Сл. весник L 260, 30.9.2008 година, стр. 13).
Д. Точка (а)(v) од член 2(1) - заштита на животната средина:
1. Секое кривично дело против заштита на животната средина, како што е регулирано со Директивата 2008/99/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот
од 19 ноември 2008 година за заштита на животната средина преку кривично право (Сл. весник L 328, 6.12.2008 година, стр. 28) или какво било незаконско постапување спротивно на законодавството утврдено во анексите
кон Директивата 2008/99/ЕЗ;
2. Правила за животната средина и климата, како што е утврдено во:
(i) Директива 2003/87/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13
октомври 2003 година за утврдување шема за трговија со емисии на
стакленички гасови во рамките на Заедницата и за изменување на
Директивата 96/61/ЕЗ на Советот (Сл.весник L 275, 25.10.2003 година, стр. 32);
(ii) Директива 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23
април 2009 година за промовирање на употребата на енергија од
обновливи извори и за изменување на Директивите 2001/77/ЕЗ и
2003/30/ЕЗ (Сл. весник L 140, 5.6.2009 година, стр. 16);
(iii) Директива 2012/27/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 25
октомври 2012 година за енергетска ефикасност, за изменување на
Директивите 2009/125/ЕЗ и 2010/30/ЕУ и за укинување на Директивите 2004/8/ЕЗ и 2006/32/ЕЗ (Сл. весник L 315, 14.11.2012 година,
стр. 1);
(iv) Регулатива (ЕУ) бр. 525/2013 на Европскиот парламент и на Советот
од 21 мај 2013 година за механизам за следење и известување за
емисиите на стакленички гасови и за известување за други информации релевантни за климатските промени на национално ниво и
на ниво на Унијата и за укинување на Одлуката бр. 280/2004/EЗ (Сл.
весник L 165, 18.6.2013 година, стр. 13);
(v) Директива (ЕУ) 2018/2001 на Европскиот парламент и на Советот од
11 декември 2018 година за промовирање на употребата на енергија
од обновливи извори (Сл. весник L 328, 21.12.2018 година, стр. 82).
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Правила за одржлив развој и управување со отпад, како што е утврдено во:
(i) Директива 2008/98/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 19
ноември 2008 година за отпад и за укинување на одредени директиви (Сл. весник L 312, 22.11.2008 година, стр. 3);
(ii) Регулатива (ЕУ) бр. 1257/2013 на Европскиот парламент и на Советот
од 20 ноември 2013 година за рециклирање на бродови и за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1013/2006 и Директивата 2009/16/
ЕЗ (Сл. весник L 330, 10.12.2013 година, стр. 1);
(iii) Регулатива (ЕУ) број 649/2012 на Европскиот парламент и на Советот
од 4 јули 2012 година за извозот и увозот на опасни хемикалии (Сл.
весник L 201, 27.7.2012 година, стр. 60).
Правила за загадување на морето, воздухот и бучавата, како што е утврдено во:
(i) Директива 1999/94/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13
декември 1999 година за достапноста на информации за потрошувачите за економичноста на горивата и емисиите на СО2 во врска со
пласирањето на пазар на нови патнички автомобили (Сл. весник L
12, 18.1.2000 година, стр. 16);
(ii) Директива 2001/81/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23
октомври 2001 година за националните горни граници на емисиите
за одредени загадувачи на атмосферата (Сл. весник L 309, 27.11.2001
година, стр. 22);
(iii) Директива 2002/49/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 25
јуни 2002 година за проценката и управувањето со бучавата во животната средина (Сл. весник L 189, 18.7.2002 година, стр. 12);
(iv) Регулатива (ЕЗ) бр. 782/2003 на Европскиот парламент и на Советот
од 14 април 2003 година за забрана на органотински соединенија на
бродови (Сл. весник L 115, 9.5.2003 година, стр. 1);
(v) Директива 2004/35/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21
април 2004 година за одговорност за штети врз животната средина
во однос на заштитата и санирањето на штетите врз животната средина (Сл. весник L 143, 30.4.2004 година, стр. 56);
(vi) Директива 2005/35/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
7 септември 2005 година за загадувањето од бродовите и за воведување на казни за прекршоци за загадување (Сл. весник L 255,
30.9.2005 година, стр. 11);
(vii) Регулатива (ЕЗ) бр. 166/2006 на Европскиот парламент и на Советот
од 18 јануари 2006 година за воспоставување на Европски регистар
за испуштање и пренос на загадувачи и за изменување на Директивите 91/689/ЕЕЗ и 96/61/ЕЗ на Советот (Сл. весник L 33, 4.2.2006
година, стр. 1);
(viii) Директива 2009/33/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23
април 2009 година за промовирање на чисти и енергетски ефикасни
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патни возила (Сл. весник L 120, 15.5.2009 година, стр. 5);
(ix) Регулатива (ЕЗ) бр. 443/2009 на Европскиот парламент и на Советот
од 23 април 2009 година за утврдување стандарди за перформанси
за нови патнички автомобили, како дел од интегрираниот пристап
на Заедницата за намалување на емисиите на CO2 од лесни возила
(Сл. весник L 140, 5.6.2009 година, стр. 1);
(x) Регулатива (ЕЗ) бр. 1005/2009 на Европскиот парламент и на Советот
од 16 септември 2009 година за супстанции што го осиромашуваат
озонскиот слој (Сл. весник L 286, 31.10.2009 година, стр. 1);
(xi) Директива 2009/126/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
21 октомври 2009 година за Фаза II за обновување на испарениот
бензин при полнење на возилата на бензинските пумпи (Сл. весник
L 285, 31.10.2009 година, стр. 36);
(xii) Регулатива (ЕУ) бр. 510/2011 на Европскиот парламент и на Советот од 11 мај 2011 година за утврдување на стандарди за изведба
на емисиите за нови лесни комерцијални возила како дел од интегрираниот пристап на Унијата за намалување на емисиите на CO2 од
лесни возила (Сл. весник L 145, 31.5.2011 година, стр. 1);
(xiii) Директива 2014/94/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 22
октомври 2014 година за развој на инфраструктура на алтернативни
горива (Сл. весник L 307, 28.10.2014 година, стр. 1);
(xiv) Регулатива (ЕУ) 2015/757 на Европскиот парламент и на Советот од 29
април 2015 година за следење, известување и верификација на емисиите на јаглерод диоксид од поморскиот транспорт и изменување на
Директивата 2009/16/ЕЗ (Сл. весник L 123, 19.5.2015 година, стр. 55);
(xv) Директива (ЕУ) 2015/2193 на Европскиот парламент и на Советот од
25 ноември 2015 година за ограничување на емисиите на одредени
загадувачки супстанции во воздухот од средни согорувачки капацитети (Сл. весник L 313, 28.11.2015 година, стр. 1).
Правила за заштита и управување со вода и почва, како што е утврдено во:
(i) Директива 2007/60/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 23
октомври 2007 година за оценка и управување со ризикот од поплави (Сл. весник L 288, 6.11.2007 год., стр. 27);
(ii) Директива 2008/105/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 16
декември за стандарди за квалитет на животната средина во областа на политиката за води, за изменување и последователно укинување на Директивите 82/176/ЕЕЗ, 83/513/ЕЕЗ, 84/156/ЕЕЗ, 84/491/
ЕЕЗ, 86/280/ЕЕЗ на Советот и за изменување на Директивата бр.
2000/60/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот (Сл. весник L 348,
24.12.2008 год., стр. 84);
(iii) Директива 2011/92/EУ на Европскиот Парламент и на Советот од 13
декември 2011 година за оценка на влијанието од одредени јавни и
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приватни проекти врз животната средина (Сл. весник L 26, 28.1.2012
год., стр. 1).
Правила за заштита на природата и биодиверзитетот, како што се утврдени во:
(i) Регулатива (ЕЗ) бр. 1936/2001 на Советот од 27 септември 2001 година за утврдување на мерките за контрола што се применуваат при
риболов на одредени резерви со риба која мигрира далеку (Сл. L
263, 3.10.2001 год., стр. 1);
(ii) Регулатива (ЕЗ) бр. 812/2004 на Советот од 26 април 2004 година за
утврдување мерки во врска со случаен улов на китови и делфини
при риболов и за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 88/98 (Сл.
весник L 150, 30.4.2004 год., стр. 12);
(iii) Регулатива (ЕЗ) бр. 1007/2009 на Европскиот парламент и на Советот
од 16 септември 2009 година за трговија со производи од фока (Сл.
весник L 286, 31.10.2009 год., стр. 36);
(iv) Регулатива (ЕЗ) бр. 734/2008 од 15 јули 2008 година за заштита на
ранливите морски екосистеми на отворено море од негативните влијанија на опремата за риболов на дното (Сл. весник L 201,
30.7.2008 год., стр. 8);
(v) Директива 2009/147/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 30
ноември 2009 година за зачувување на диви птици (Сл. весник L 20,
26.1.2010 год., стр. 7);
(vi) Регулатива (ЕУ) бр. 995/2010 на Европскиот парламент и на Советот
од 20 октомври 2010 година за утврдување на обврските на операторите кои пласираат дрво и производи од дрво на пазарот (Сл. весник
L 295, 12.11.2010 год., стр. 23);
(vii) Регулатива (ЕУ) бр. 1143/2014 на Европскиот парламент и на Советот
од 22 октомври 2014 година за спречување и управување со воведувањето и ширењето на инвазивни туѓи видови (Сл. весник L 317,
4.11.2014, стр. 35).
Правила за хемиски супстанции, како што е утврдено во Регулативата (ЕЗ) бр.
1907/2006 на Европскиот парламент и на Советот од 18 декември 2006 година за регистрација, евалуација, овластување и ограничување на хемиски
супстанции (REACH), за формирање на Европската агенција за хемиски супстанции, за изменување на Директивата 1999/45/ЕЗ и за укинување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 793/93 на Советот и Регулативата (ЕЗ) бр. 1488/94 на
Комисијата, како и Директивата 76/769/ЕЕЗ на Советот и Директивите 155/
ЕЕЗ, 93/67/ЕЕЗ, 93/105/ЕЗ и 2000/21/ЕЗ на Комисијата (Сл. весник L 396,
30.12.2006 год., стр. 1).
Правила за органски производи, како што се утврдени во Регулативата (ЕУ)
2018/848 на Европскиот парламент и на Советот од 30 мај 2018 година за органско производство и етикетирање на органски производи и за укинување на
Регулативата (ЕЗ) бр. 834/2007 на Советот (Сл. весник L 150, 14.6.2018 год., стр. 1).
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Ѓ. Точка (а)(vi) од член 2(1) — заштита од зрачење и нуклеарна безбедност
Правила за нуклеарна безбедност, како што е утврдено во:
(i) Директива 2009/71/Евроатом на Советот од 25 јуни 2009 година за
воспоставување рамка на Заедницата за нуклеарна безбедност на
нуклеарни инсталации (Сл. весник L 172, 2.7.2009 год., стр. 18);
(ii) Директива 2013/51/Евроатом на Советот од 22 октомври 2013 година за утврдување на барањата за заштита на здравјето на пошироката јавност во однос на радиоактивни материи во вода наменета за
потрошувачка од луѓето (Сл. весник L 296, 7.11.2013 год., стр. 12);
(iii) Директива 2013/59/Евроатом на Советот од 5 декември 2013 година за утврдување на основните безбедносни стандарди за заштита
од опасностите што произлегуваат од изложеност на јонизирачко
зрачење и укинување на Директивите 89/618/Евроатом, 90/641/Евроатом, 96/29/Евроатом, 97/43/Евроатом и 2003/122/Евроатом (Сл.
весник L 13, 17.1.2014 год., стр. 1);
(iv) Директива 2011/70/Евроатом на Советот од 19 јули 2011 година за
утврдување на рамка на Заедницата за одговорно и безбедно управување со потрошено гориво и радиоактивен отпад (Сл. весник L
199, 2.8.2011 год., стр. 48);
(v) Директива 2006/117/Евроатом на Советот од 20 ноември 2006 година за надзор и контрола на пратки од радиоактивен отпад и потрошено гориво (Сл. весник L 337, 5.12.2006, стр. 21);
(vi) Регулатива (Евроатом) 2016/52 на Советот од 15 јануари 2016 година за утврдување на максимално дозволено ниво на радиоактивна
контаминација на храна и добиточна храна по нуклеарна несреќа
или која било друга појава на радиолошка опасност и за укинување на Регулатива (Евроатом) бр. 3954/87 и Регулатива (Евроатом)
бр. 944/89 на Комисијата и (Евроатом) бр. 770/90 (Сл. весник L 13,
20.1.2016 година, стр. 2);
(vii) Регулатива (Евроатом) бр. 1493/93 на Советот од 8 јуни 1993 година
за испорака на радиоактивни супстанции помеѓу земјите членки (Сл.
весник L 148, 19.6.1993, стр. 1).
Е. Точка (а)(vii) од член 2(1) — безбедност на храна и добиточна храна,
здравје и благосостојба на животните:
Законодавството на Унијата за храна и добиточна храна регулирано со
општите принципи и барања како што се дефинирани со Регулативата (ЕЗ)
бр. 178/2002 на Европскиот парламент и на Советот од 28 јануари 2002 година за утврдување на општите принципи и барања на законодавството во
областа на храна и добиточна храна, за формирање на Европски орган за
безбедност на храна и утврдување на постапки во областа на безбедноста
на храната (Сл. весник L 31, 1.2.2002, стр. 1).
Здравјето на животните регулирано со:
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Регулатива (ЕУ) 2016/429 на Европскиот парламент и на Советот од 9
март 2016 година за преносливи болести кај животните и за изменување и укинување на одредени акти од областа на здравјето на животните (Закон за здравје на животните) (Сл. весник L 84, 31.3.2016
год., стр. 1);
(ii) Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот
од 21 октомври 2009 година за утврдување на здравствени правила
за нус-производи од животинско потекло и добиените производи од
нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нус-производи од животинско потекло) (Сл. весник L 300, 14.11.2009 год., стр. 1).
Регулатива (ЕУ) 2017/625 на Европскиот парламент и на Советот од 15 март
2017 година за официјални контроли и други официјални активности кои се
вршат со цел да се обезбеди примената на законот за храна и добиточна храна, правила од областа на здравствената заштита и благосостојба на животните, здравје на растенија и производи за заштита на растенија, за изменување на Регулативите (ЕЗ) бр. 999/2001, (ЕЗ) бр. 396/2005, (ЕЗ) бр. 1069/2009,
(ЕЗ) бр., 1107/2009, (ЕУ) бр. 1151/2012, (ЕУ) бр. 652/2014, (ЕУ) 2016/429 и
(ЕУ) 2016/2031 на Европскиот парламент и на Советот, Регулативите (ЕЗ) бр.
1/2005 и (ЕЗ) бр. 1099/2009 на Советот и Директивите 98/58/ЕЗ, 1999/74/EЗ,
2007/43/EЗ, 2008/119/EЗ и 2008/120/EЗ на Советот и укинување на Регулативите (ЕЗ) бр. 854/2004 и (ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот, Директивите 89/608/ЕЕЗ, 89/662/ЕЕЗ, 90/425/ЕЕЗ, 91/496/ЕЕЗ, 96/23/ЕЗ,
96/93/ЕЗ и 97/78/ЕЗ на Советот и Одлуката 92/438/ЕЕЗ на Советот (Регулатива
за официјални контроли) (Сл. весник L 95, 7.4.2017 год., стр. 1).
Правила и стандарди за заштита и благосостојба на животните, како што е
утврдено во:
(i) Директива 98/58/ЕЗ на Советот од 20 јули 1998 година за заштита на
животните што се чуваат за производствени цели (Сл. весник L 221,
8.8.1998 год., стр. 23);
(ii) Регулатива (ЕЗ) бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за
заштита на животните за време на превоз и поврзани операции и за
изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и 93/119/ЕЗ и Регулативата
(ЕЗ) бр. 1255/97 (Сл. весник L 3, 5.1.2005, стр. 1);
(iii) Регулатива (ЕЗ) бр. 1099/2009 на Советот од 24 септември 2009 година за заштита на животните во моментот на усмртување (Сл. весник
L 303, 18.11.2009 год., стр. 1);
(iv) Директива 1999/22/ЕЗ од 29 март 1999 година во врска со чување на
диви животни во зоолошки градини (Сл. весник L 94, 9.4.1999 год.,
стр. 24);
(v) Директива 2010/63/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 22
септември 2010 година за заштита на животните што се користат за
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научни цели (Сл. весник L 276, 20.10.2010 год., стр. 33).
Ж. Точка (а)(viii) од член 2(1) — јавно здравје:
1. Мерки за утврдување на високи стандарди за квалитет и безбедност на органи и супстанции од човечко потекло, како што се регулирани со:
(i) Директива 2002/98/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
27 јануари 2003 година за утврдување на стандарди за квалитет и
безбедност при собирање, тестирање, преработка, складирање и
дистрибуција на човечка крв и крвни состојки и за изменување на
Директивата 2001/83/EЗ (Сл. весник L 33, 8.2.2003 год., стр. 30);
(ii) Директива 2004/23/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 31
март 2004 година за утврдување на стандарди за квалитет и безбедност при донирање, набавки, тестирање, обработка, чување, складирање и дистрибуција на човечки ткива и клетки (Сл. весник L 102,
7.4.2004 год., стр. 48);
(iii) Директива 2010/53/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 7 јули
2010 за стандардите на квалитет и безбедност на човечките органи наменети за трансплантација (Сл. весник L 207, 6.8.2010 год., стр. 14).
2. Мерки за утврдување на високи стандарди за квалитет и безбедност на медицински производи и уреди за медицинска употреба, како што се регулирани со:
(i) Регулатива (ЕЗ) бр. 141/2000 на Европскиот парламент и на Советот
од 16 декември 1999 година за лекови за ретки болести (Сл. весник
L 18, 22.1.2000 год., стр. 1);
(ii) Директива 2001/83/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 6
ноември 2001 за кодексот на Заедницата за медицински производи
за човечка употреба (Сл. весник L 311, 28.11.2001 год., стр. 67);
(iii) Регулатива (ЕУ) 2019/6 на Европскиот парламент и на Советот од 11
декември 2018 година за ветеринарни медицински производи и за
укинување на Директивата 2001/82/ЕЗ (Сл. L 4, 7.1.2019 год., стр. 43);
(iv) Регулатива (EЗ) бр. 726/2004 на Европскиот парламент и на Советот
од 31 март 2004 каде што се содржани процедурите на Заедницата
за авторизација и супервизија на медицински производи за човечка
и ветеринарна употреба и воспоставување на Европска агенција за
лекови (Сл. весник L 136, 30.4.2004 год., стр. 1);
(v) Регулатива (ЕЗ) бр. 1901/2006 на Европскиот парламент и на Советот од 12 декември 2006 година за лекови за педијатриска употреба и за изменување на Регулативата (ЕЕЗ) бр. 1768/92, Директивата 2001/20/ЕЗ, Директивата 2001/83/ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) бр.
726/2004 (Сл. весник L 378, 27.12.2006 год., стр. 1);
(vi) Регулатива (ЕЗ) бр. 1394/2007 на Европскиот парламент и на Советот
од 13 ноември 2007 година за медицински производи со напредна
терапија и за изменување на Директивата 2001/83/ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) бр. 726/2004 (Сл. весник L 324, 10.12.2007 год., стр. 121);
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(vii) Регулатива (ЕУ) бр. 536/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 16 април 2014 година за клинички испитувања на медицински производи за човечка употреба и за укинување на Директивата
2001/20/ЕЗ (Сл. L 158, 27.5.2014 год., стр. 1).
3. Правата на пациентите, како што се регулирани со Директивата 2011/24/ЕУ
на Европскиот парламент и на Советот од 9 март 2011 година за примена на
правата на пациентите во прекуграничната здравствена заштита (Сл. весник
L 88, 4.4.2011 год., стр. 45).
4. Производство, претставување и продажба на тутун и сродни производи, како
што се регулирани со Директивата 2014/40/ЕУ на Европскиот парламент и на
Советот од 3 април 2014 година за приближување на законите, регулативите
и административните одредби на земјите членки во врска со производство,
претставување и продажба на тутун и сродни производи и укинување на Директивата 2001/37/ЕЗ (Сл. весник L 127, 29.4.2014 год., стр. 1).
З. Точка (а)(ix) од член 2(1) — заштита на потрошувачите:
Права на потрошувачи и заштита на потрошувачите, како што се регулирани со:
(i) Директива 98/6/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 16
февруари 1998 година за заштитата на потрошувачите при означувањето на цените на стоките што им се нудат на потрошувачите (Сл.
весник L 80, 18.3.1998 год., стр. 27);
(ii) Директива (ЕУ) 2019/770 на Европскиот парламент и на Советот
од 20 мај 2019 година за одредени аспекти на договори за снабдување на дигитални содржини и дигитални услуги (Сл. весник L 136,
22.5.2019 год., стр. 1);
(iii) Директива (ЕУ) 2019/771 на Европскиот парламент и на Советот од
20 мај 2019 година за одредени аспекти на договори за продажба на
стоки, за изменување на Регулативата (ЕУ) 2017/2394 и Директивата
2009/22/ЕЗ и за укинување на Директивата 1999/44/ЕЗ (Сл. весник L
136, 22.5.2019 год., стр. 28);
(iv) Директива 1999/44/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 25
мај 1999 година за одредени аспекти на продажба на стоки за широка
потрошувачка и поврзани гаранции (Сл. L 171, 7.7.1999 год., стр. 12);
(v) Директива 2002/65/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23
септември 2002 година за далечинско тргување со финансиски услуги кои се наменети за потрошувачите и за изменување на Директивата 90/619/ЕЕЗ на Советот и Директивите 97/7/EЗ и 98/27/ЕЗ (Сл.
весник L 271, 9.10.2002 год., стр. 16);
(vi) Директива 2005/29/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
11 мај 2005 година за неправедна трговска практика на деловните
субјекти кон потрошувачите на внатрешниот пазар и за изменување
на Директивата 84/450/ЕЕЗ на Советот, Директивата 97/7/ЕЗ, 98/27/
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Ѕ.

EЗ и 2002/65/EC на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕЗ) бр. 2006/2004 на Европскиот парламент и на Советот („Директива за неправедни трговски практики“) (Сл. весник L 149, 11.6.2005
год., стр. 22);
(vii) Директива 2008/48/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23
април 2008 година за договори за потрошувачки кредити и за укинување на Директивата 87/102/ЕЕЗ на Советот (Сл. весник L 133,
22.5.2008, стр. 66);
(viii) Директива 2011/83/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 25
октомври 2011 година за правата на потрошувачите, за изменување
на Директивата 93/13/ЕЕЗ на Советот и Директивата 1999/44/ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Директивата
85/577/ЕЕЗ на Советот и Директивата 97/7/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот (Сл. весник L 304, 22.11.2011 год., стр. 64);
(ix) Директива 2014/92/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 23
јули 2014 година за споредливост на провизии поврзани со платежните сметки, пренос на платежни сметки и пристап до платежните сметки
со основни карактеристики (Сл. весник L 257, 28.8.2014 год., стр. 214).
Точка (а)(x) од член 2(1) — заштита на приватноста и личните податоци и
безбедноста на мрежните и информациските системи:
(i) Директива 2002/58/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 12
јули 2002 година во врска со обработката на личните податоци и
заштитата на приватноста во секторот за електронски комуникации
(Директива за приватност и електронски комуникации) (Сл. весник L
201, 31.7.2002 год., стр. 37);
(ii) Регулатива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од
27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци и за слободно движење на таквите податоци и за укинување на Директивата 95/46/ЕЗ (Општа регулатива
за заштита на податоците) (Сл. весник L 119, 4.5.2016 год., стр. 1);
(iii) Директива (ЕУ) 2016/1148 на Европскиот парламент и на Советот од
6 јули 2016 година во однос на мерки за висок општ степен на безбедност на мрежа и информациски системи низ Унијата (Сл. весник
L 194, 19.7.2016 год., стр. 1).

Дел II

Член 3(1) се однесува на следното законодавство на Унијата:
A. Точка (а)(ii) од член 2(1) — финансиски услуги, производи и пазари и спречување на перење пари и финансирање на тероризам:
1. Финансиски услуги:
(i) Директива 2009/65/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од
13 јули 2009 година за координација на законите, регулативите и
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(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

административните одредби во врска со претпријатија за колективно инвестирање во преносливи хартии од вредност (УЦИТС) (Сл.
весник L 302, 17.11.2009 год., стр. 32);
Директива (ЕУ) 2016/2341 на Европскиот парламент и на Советот од
14 декември 2016 година за активностите и надзорот на институциите за обезбедување професионално пензиско осигурување (IORP)
(Сл. весник L 354, 23.12.2016 год., стр. 37);
Директива 2006/43/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 17
мај 2006 година за законска ревизија на годишни сметки и консолидирани финансиски извештаи, за изменување на Директивите
78/660/ЕЕЗ и 83/349/ЕЕЗ на Советот и за укинување на Директивата
84/253/ЕЕЗ на Советот (Сл. весник L 157, 9.6.2006 год., стр. 87);
Регулатива (ЕУ) бр. 596/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 16 април 2014 година за злоупотреба на пазарот (Регулатива
за злоупотреба на пазарот) и укинување на Директивата 2003/6/ЕЗ
на Европскиот парламент и на Советот и Директивите 2003/124/EЗ,
2003/125/EЗ и 2004/72/ЕЗ на Комисијата (Сл. весник L 173, 12.6.2014
год., стр. 1);
Директива 2013/36/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 26
јуни 2013 година за пристап до активностите на кредитни институции и претпазлив надзор на кредитни институции и инвестициски
друштва, за изменување на Директивата 2002/87/ЕЗ и за укинување
на Директивите 2006/48/ЕЗ и 2006/49/ЕЗ (Сл. весник L 176, 27.6.2013
год., стр. 338);
Директива 2014/65/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 15
мај 2014 година за пазарите на финансиски инструменти и за изменување на Директивата 2002/92/ЕЗ и Директивата 2011/61/ЕУ (Сл.
весник L 173, 12.6.2014 год., стр. 349);
Регулатива (ЕУ) бр. 909/2014 година на Европскиот парламент и на
Советот од 23 јули 2014 година за подобрување на порамнувањето
на хартиите од вредност во Европската Унија и на централниот депозитар за хартии од вредност и за изменување на Директивите 98/26/
EЗ и 2014/65/ЕУ и Регулативата (ЕУ) бр. 236/2012 (Сл. весник L 257,
28.8.2014 год., стр. 1);
Регулатива (ЕУ) бр. 1286/2014 на Европскиот парламент и на Советот
од 26 ноември 2014 година за документи со клучни информации за пакувани производи за малопродажба и инвестициски производи засновани на осигурување (PRIIP) (Сл. весник L 352, 9.12.2014 год., стр. 1);
Регулатива (ЕУ) 2015/2365 на Европскиот парламент и на Советот
од 25 ноември 2015 година за транспарентност во финансирање на
хартии од вредност и трансакции за повторна употреба и за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 (Сл. весник L 337, 23.12.2015
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год., стр. 1);
Директива (ЕУ) 2016/97 на Европскиот парламент и на Советот од 20
јануари 2016 година за дистрибуција на осигурување (Сл. весник L
26, 2.2.2016 год., стр. 19);
(xi) Регулатива (ЕУ) 2017/1129 на Европскиот парламент и на Советот од
14 јуни 2017 година за проспектот што ќе се објави кога хартиите од
вредност ќе им се понудат на јавноста или ќе бидат примени за тргување на регулиран пазар и за укинување на Директивата 2003/71/
ЕЗ (Сл. весник L 168, 30.6.2017 год., стр. 12).
2. Спречување на перење пари и финансирање на тероризам:
(i) Директива (ЕУ) 2015/849 на Европскиот парламент и на Советот од
20 мај 2015 година за спречување на употреба на финансискиот систем заради перење пари или финансирање на тероризам, за изменување на Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 на Европскиот парламент
и на Советот и за укинување на Директивата 2005/60/ЕЗ на Европскиот парламент и Директивата 2006/70/ЕЗ на Советот и Комисијата
(Сл. весник L 141, 5.6.2015 год., стр. 73);
(ii) Регулатива (ЕУ) 2015/847 на Европскиот парламент и на Советот
од 20 мај 2015 година за информации придружени со трансфери
на средства и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1781/2006 (Сл.
весник L 141, 5.6.2015 год., стр. 1).
Б. Точка (а)(ix) од член 2(1) — безбедност на транспортот:
(i) Регулатива (ЕУ) бр. 376/2014 на Европскиот парламент и на Советот
од 3 април 2014 година за пријавување, анализа и последователно постапување во врска со настани во цивилното воздухопловство,
со која се изменува Регулативата (ЕУ) бр. 996/2010 на Европскиот
парламент и на Советот и се укинува Директивата 2003/42/Е3 на Европскиот парламент и на Советот и Регулативите (Е3) бр. 1321/2007
и (Е3) бр. 1330/2007 на Комисијата (Сл. весник L 122, 24.4.2014 год.,
стр. 18).
(ii) Директива 2013/54/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од 20
ноември 2013 година за одредени одговорности на државата на регистрација за сообразност со спроведувањето на Конвенцијата за
поморски труд, 2006 (Сл. весник L 329, 10.12.2013 година, стр. 1);
(iii) Директива 2009/16/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23
април 2009 година за пристанишна државна контрола (Сл. весник L
131, 28.5.2009 год., стр. 57).
В. Точка (а)(v) од член 2(1) — заштита на животната средина:
(i) Директива 2013/30/ЕУ на Европскиот парламент и на Советот од
12 јуни 2013 година за безбедност на активности со нафта и гас во
крајбрежни води и за изменување на Директивата 2004/35/ЕЗ (Сл.
весник L 178, 28.6.2013 год., стр. 66).
(x)
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