
КОНВЕНЦІЯ, ОСНОВАНА НА СТАТТІ К.3 ДОГОВОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
ПРО ЗАСНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ УСТАНОВИ 

(КОНВЕНЦІЇ ЄВРОПОЛУ)

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ чинної Конвенції, Держави-члени Європейського Союзу, 
СПИРАЮЧИСЬ на постанову Ради від двадцять шостого числа липня місяця тисяча дев’ятсот 
дев’яносто п’ятого року; 
УСВІДОМЛЮЮЧИ актуальність проблем, що виникають  внаслідок тероризму,  незаконного 
обігу наркотиків та інших серйозних форм міжнародної злочинності;
БЕРУЧИ  ДО  УВАГИ потребу  досягнення  солідарності  та  співробітництва  між  Державами-
членами Європейського Союзу, зокрема через поліпшення поліцейського співробітництва між 
Державами-членами;
БЕРУЧИ  ДО  УВАГИ, що  досягнення  цього  посилить  захист  безпеки  та  громадянського 
порядку;
БЕРУЧИ  ДО  УВАГИ, що  створення  Європейської  Поліцейської  Установи  (Європолу) 
узгоджено з Договором про Європейський Союз від 7 лютого 1992 року;
ВИЗНАЧАЮЧИ рішення Європейської Ради від 29 жовтня 1993 року про те, що Європол має 
бути створений у Нідерландах і розташуватися в Гаазі;
ПАМ’ЯТАЮЧИ про  спільну  мету  поліпшення  поліцейського  співробітництва  у  сфері 
тероризму, незаконного обігу наркотиків та інших серйозних формах міжнародної злочинності 
через  постійний,  конфіденційний  та  інтенсивний  обмін  інформацією  між  Європолом  та 
національними відділами Держав-членів;
РОЗУМІЮЧИ, що форми співробітництва, викладені в цій Конвенції, не впливатимуть на інші 
форми двостороннього чи багатостороннього співробітництва;
БЕРУЧИ ДО УВАГИ,  що діяльність Європолу згідно з Конвенцією не шкодитиме державам 
Європейських Співтовариств,  що Європол і  Співтовариства мають спільні  інтереси у межах 
Європейського Союзу у встановленні таких типів співробітництва, що дозволяють кожному з 
них досягти якомога ефективніше виконувати їх завдання,
ДОСЯГЛИ ЗГОДИ про наступне:

I. Заснування та завдання
Стаття 1: Заснування
1. Держави-члени  Європейського  Союзу,  далі  -  “Держави-члени”,  заснували  Європейську 

Поліцейську Установу - далі “Європол”.
2. Європол  підтримуватиме  зв’язок  з  єдиним  відділом  у  кожній  Державі-члені,  який  буде 

створений чи призначений згідно зі Статтею 4.
Стаття 2: Мета
1. Мета Європолу: в межах співробітництва між Державами-членами згідно зі Статтею К.1(9) 

Договору  Європейського  Союзу  покращити  за  допомогою  засобів,  передбачених 
Конвенцією,  ефективність  і  співробітництво  компетентних  органів  у  Державах-членах  у 
запобіганні та боротьбі з тероризмом, незаконним обігом наркотиків та іншими серйозними 
формами міжнародного злочину, оскільки є фактичні докази, що організована кримінальна 
структура проникає в держави і що дві і навіть більше Держав-членів вже зазнали впливу 
загальних форм злочинів такою мірою, що потребують спільних зусиль Держав-членів,  з 
урахуванням рівня, важливості та наслідків зазначених злочинів.

2. З  метою  досягнення  цілей,  зазначених  у  параграфі  1,  Європол  вдаватиметься  дій, 
спрямованих на запобігання та боротьбу з незаконною торгівлею наркотиками, торгівлею 
ядерними та  радіоактивними речовинами,  незаконним увезенням контрабанди,  торгівлею 
людьми та моторизованими транспортними засобами.

Упродовж принаймні двох років після набуття чинності цієї Конвенції, Європол зіткнеться зі 
злочинами вже скоєними чи які готуються, у зв’язку з терористичною діяльністю проти життя, 
здоров'я,  особистої  свободи  чи  власності.  Рада,  прийнявши  одностайно  рішення  згідно  з 
процедурою,  викладеною  в  розділі  VI  Договору  Європейського  Союзу,  може  дозволити 



Європолу  зайнятися  боротьбою  з  цією  терористичною  діяльністю,  перш  ніж  цей  період 
закінчиться.
Рада,  діючи  одностайно  згідно  з  процедурою,  викладеною  в  розділі  VI  Договору  про 
Європейський Союз, може розпорядитися, щоб Європол зайнявся іншими формами злочинів, 
перелічених у Додатку до цієї Конвенції, чи іншими специфічними злочинними проявами.
Перш ніж примати рішення, Рада дасть розпорядження Правлінню підготувати його рішення, 
що, зокрема, стосуються бюджету та штату Європолу.
3. Компетенція  Європолу  щодо  форм  злочинів  чи  специфічних  злочинних  проявів 

поширюватиметься також на:
1) незаконну діяльність по відмиванню грошей одержаних злочинним шляхом у зв’язку з цими 

формами злочину чи їх специфічними проявами;
2) пов’язані з цим кримінальні злочини.
Наступні  мають розглядатися  як  дотичні  і  будуть  братися  в  рахунок  згідно з  процедурами, 
викладеними в Статтях 8 та 10:

– кримінальні порушення, вчинені з тим, щоб добути засоби для вчинення злочинних 
дій у межах компетенції Європолу;

– кримінальні злочини, вчинені з метою підготовки чи здійснення дії у межах сфери 
компетенції Європолу;

– кримінальні  злочини,  вчинені  з  метою  створення  можливостей  безкарності  дій  у 
межах сфери компетенції Європолу.

4. У цілях цієї  Конвенції,  “компетентні  органи” означає всі державні органи,  які існують в 
Державах-членах і яки відповідають згідно з національним законодавством за попередження 
та боротьбу з кримінальними злочинами.

5. У цілях параграфів 1 та 2, “незаконна торгівля наркотиками” означає кримінальні злочини, 
перелічені  в  Статті  3(1)  Конвенції  Об’єднаних  Націй  від  20  грудня  1988  року  проти 
незаконної торгівлі наркотиками та психотропними речовинами та положеннях поправок до 
вказаної Конвенції чи документах, що заміняють її.

Стаття 3: Завдання
1. У межах її мети відповідно до Статті 2(1), Європол матиме такі основні завдання:
1) сприяти обміну інформацією між Державами-членами;
2) добувати, сортирувати та аналізувати інформацію й розшукові відомості;
3) повідомляти компетентним органам Держав-членів без зволікань через національні відділи, 

зазначені  в  Статті  4,  інформацію,  що  їх  стосується  або  якось  торкається  зазначених 
кримінальних правопорушень;

4) допомагати  розслідуванню  в  Державах-членах,  надаючи  вчасно  всю  інформацію 
національним відділам;

5) створювати комп’ютеризовані системи зібраної інформації, що містять дані відповідно до 
Статей 8, 10 та 11.

2. Для поліпшення співробітництва та ефективності дій компетентних органів у Державах-
членах через національні відділи з метою досягнення цілей, викладених у Статті 2(1), 
Європол в подальшому матиме такі додаткові завдання:

1) вдосконалювати  знання  фахівців  компетентних  органів  у  Державах-членах  з  процедур 
розслідування та надавати поради з розслідування;

2) забезпечувати стратегічними напрацюваннями з метою допомоги й сприяння належному та 
ефективному  використанню  ресурсів,  наявних  на  національному  рівні,  для  оперативної 
діяльності;

3) готувати доповіді про загальну ситуацію.
3. У контексті цілей, викладених у Статті 2(1), Європол може, на додаток, згідно з його 

штатом та бюджетними ресурсами, що є в його розпорядженні,  відповідно до лімітів, 
визначених  Правлінням,  допомагати  Державам-членам  порадою  та  дослідженням  у 
таких сферах:

1) підготовка членів їх компетентних органів;
2) організація та оснащення їх органів;



3) методика запобігання злочинам;
4) технічні та правові методи поліції та процедури розслідування.

Стаття 4: Національні відділи
1. Кожна Держава-член створить чи організує  національний відділ для виконання завдань, 

перелічених у цій Статті.
2. Національний  відділ  буде  єдиним  органом  зв’язку  між  Європолом  та  компетентними 

національними органами.
3. Держави-члени повинні будуть вжити необхідних заходів, щоб національні відділи могли 

виконувати їх завдання, зокрема, мали доступ до відповідних національних даних.
4. До завдань національних відділів уходить:
1) забезпечувати  Європол за  їх  власною ініціативою інформацією та  розшуковими даними, 

необхідними для виконання її завдань;
2) відповідати на запити Європолу щодо інформації, розшукових даних чи порад;
3) утримувати інформацію чи розшукові дані оновленими;
4) оцінювати інформацію чи розшукові дані згідно з національним законом для компетентних 

органів та передавати їм ці матеріали;
5) надсилати запити про пораду, інформацію, розшукові дані та аналіз до Європолу;
6) забезпечувати Європол інформацією для зберігання у комп’ютеризованих системах;
7) забезпечувати  відповідність  законодавству  у  кожному  випадку  обміну  інформацією  з 

Європолом.
5.  Не  перешкоджаючи  виконанню  обов’язків,  покладених  на  Держави-члени  згідно  зі 

Статтею К.2(2) Договору про Європейський Союз, національний відділ не зобов’язаний в 
конкретному випадку надсилати інформацію та розшукові дані, передбачені у параграфі 4, 
пункти 1, 2 та 6 і Статтях 7 та 10, якщо це означатиме:

1) шкоду основним інтересам національної безпеки або
2) перешкоджанню проводжуваного розслідування або створення небезпеки індивідів;
3) залучення інформації,  що стосується організацій чи спеціальної  розшукової діяльності   у 

галузі державної безпеки.
6. Кошти,  затрачені  національними  відділами  на  зв’язки  з  Європолом,  виділятимуться 

Державами-членами, крім витрат на з’єднання, не будуть покладатися на Європол.
7. Голови національних підрозділів будуть зустрічатися в разі потреби для надання Європолу 

допомоги порадами.

Стаття 5: Офіцери зв’язку
1. Кожен національний відділ утримуватиме принаймні одного офіцера зв’язку з Європолом. 

Кількість  офіцерів  зв’язку,  які  можуть  бути  послані  Державами-членами  до  Європолу, 
визначатиметься одностайним рішенням Правління, рішення це може бути змінене в будь-
який час одностайно Правлінням. Крім того, як передбачається в особливих положеннях цієї 
Конвенції, офіцери зв’язку діятимуть згідно з національним правом Держави-члена, що його 
утримує.

2. Офіцери  зв’язку  будуть  інструктуватися  їх  національними  відділами  з  тим,  щоб  вони 
представляли там їх інтереси в Європолі згідно з національним правом Держави-члена, що 
утримує його, і відповідно до положень застосованих до адміністрування Європолу.

3. Не зашкоджуючи Статтям 4(4) та 5, офіцери зв’язку будуть у межах цілей, викладених у 
Статті 2(1), допомагати в обміні інформацією між національними відділами, які прислали їх, 
та Європолом, зокрема:

1) забезпечуючи Європол інформацією з національного відділу, який утримує;
2) надсилаючи інформацію з Європолу до утримуючого національного відділу;
3) кооперуючи зі службовцями Європолу, забезпечуючи інформацією та надаючи консультації 

при аналізі інформації, що стосується утримуючої його Держави-члена.



4. В  той  же  час  офіцери  зв’язку  допомагатимуть  в  обміні  інформацією  з  їх  національних 
відділів  та координації  запропонованих заходів  з їх  національним правом у межах мети, 
викладеної у Статті 2(1).

5. У  межах  необхідних  для  виконання  завдань,  викладених  у  параграфі  3  вище,  офіцери 
зв’язку матимуть право ознайомлюватися з різноманітними файлами згідно з відповідними 
положеннями, сформульованими у відповідних статтях.

6. Стаття 25 застосовуватиметься з відповідними змінами до діяльності офіцерів зв’язку.
7. Не  суперечачи  іншим  положенням  цієї  Конвенції,  права  й  обов’язки  офіцерів  зв’язку 

стосовно Європолу будуть визначатися одноголосно Правлінням.
8. Офіцери  зв’язку  будуть  користуватися  привілеями  та  імунітетом  недоторканості, 

необхідними для виконання завдань згідно з Статтею 41(2).
9. Європол  забезпечуватиме  безкоштовно  Держави-члени  необхідними  приміщеннями  в 

будівлі  Європолу  для  роботи  їх  офіцерів  зв’язку.  Решта  витрат,  понесених  у  зв’язку  з 
утриманням офіцерів зв’язку,  робитимуть Держави-члени; це стосується також коштів на 
обладнання для офіцерів зв’язку, крім випадків, коли Правління зробить одноголосно інші 
рекомендації, формуючи бюджет Європолу. 

Стаття 6: Комп’ютеризовані системи зібраної інформації
1. Європол  підтримуватиме  комп’ютеризовані  системи  зібраної  інформації,  що 

складатиметься з таких компонентів:
1) інформаційної системи, про яку йдеться у Статті 7, з суворо й точно визначеним змістом, 

яка дозволяє швидко знайти інформацію, необхідну для Держав-членів та Європолу;
2) робочих  файлів,  передбачених  Статтею  10,  встановлених  для  різних  періодів  з  метою 

аналізу, зберігання доцільної інформації та
3) системи  індексів,  що  має  певні  відмінності  від  файлів  аналізу,  зазначених  у  пункті  2, 

відповідно до положень, викладених у Статті 11.
2. Комп’ютеризована  система  зібраної  інформації,  оброблюваної  Європолом,  за  жодних 

обставин  не  повинна  підключатися  до  інших  автоматизованих  систем,  окрім  системи 
автоматизованої обробки національних відділів.

II. Інформаційна система
Стаття 7: Створення інформаційної системи
1. Для  виконання  своїх  завдань  Європол  створює  і  запроваджує  в  дію  комп’ютеризовану 

інформаційну  систему.  Інформаційна  система,  в  яку  Держави-члени,  представлені  їх 
національними  відділами  та  офіцерами  зв’язку,  можуть  прямо  вводити  дані  згідно  з  їх 
національними процедурами  і  в  яку  Європол  може прямо вводити  дані,  надані  третіми 
державами та третіми організаціями, а також дані для аналізу, буде напряму доступною для 
консультування національними підрозділами, офіцерами зв’язку, Директором, заступником 
Директора та уповноваженими службами Європолу.

Прямий  доступ  національних  підрозділів  до  інформаційної  системи,  зокрема  щодо  осіб, 
зазначених  у  пункті  2  Статті  8(1),  повинен  обмежуватися  лише  деталями  індивідуальності, 
переліченими  у  Статті  8(2).  У  разі  особливого  запиту  повний  перелік  даних  можна  буде 
отримати через офіцерів зв’язку.
2. Європол буде:
1) мати завдання забезпечувати погодженість з положеннями, що регулюють співробітництво 

та управління інформаційною системою;
2) відповідати  за  належну  роботу  інформаційної  системи  в  технічному  та  операційному 

аспектах.  Європол  робитиме  все  необхідне,  щоб  заходи,  зазначені  в  Статтях  21  та  25 
стосовно інформаційної системи виконувалися належним чином.

3. Національний  відділ  у  кожній  Державі-члені  нестиме  відповідальність  за  зв’язок  з 
інформаційною системою. Він, зокрема, відповідатиме за заходи безпеки, зазначені в Статті 
25 щодо обладнання для обробки даних, використовуваного на території Держави-члена, її 



відповідності  Статті  21,  а  отже  й  закону,  правилам,  адміністративним  положенням  та 
процедурам тієї Держави-члена, а також належне втілення цієї Конвенції в інших аспектах.

Стаття 8: Зміст інформаційної системи
1. Інформаційна  система  може  використовуватися  для  зберігання,  модифікації  та 

використання лише тих даних, що необхідні для виконання завдань Європолу, за винятком 
даних, що торкаються відповідних кримінальних правопорушень, про які йдеться у  другому 
під-параграфі Статті 2(3). Ввідні дані повинні стосуватися:

1) осіб,  які  згідно  з  національним  законом  Держав-членів  підозрюються  у  вчинені  чи 
причетності до кримінального правопорушення, на яке поширюється компетенція Європолу 
згідно зі Статтею 2, або звинувачених у такому правопорушенні;

2) особи, щодо яких за національним законодавством є серйозні підстави вважати, збираються 
скоїти кримінальні  правопорушення,  що входять до компетенції  Європолу відповідно до 
Статті 2.

2. Персональні дані, про які йдеться в параграфі 1, можуть включати лише такі деталі:
1) прізвище, дівоче прізвище, псевдоніми та інші взяті прізвища;
2) дату та місце народження;
3) національність;
4) стать, а також
5) де необхідно, інші характеристики, що допомагають під час ідентифікації, включаючи будь-

які особливості зовнішнього вигляду, що неможливо змінити;
3.  Окрім  даних,  зазначених  у  параграфі  2,  даних  Європолу  чи  національного  підрозділу, 

інформаційна  система  може  також  бути  використана  для  зберігання,  модифікації  та 
застосування таких деталей стосовно осіб, зазначених у параграфі 1:

1) кримінальні правопорушення, підозрювані злочини, а також коли й де були скоєні;
2) засоби, які були чи могли бути використані при вчинені злочинів;
3) відділи, які займалися справою, а також довідкова інформація до файлу;
4) підозрюване членство в кримінальній організації;
5) звинувачення, де вони стосуються кримінальних правопорушень, що входять до компетенції 

Європолу згідно зі Статтею 2.

Ці дані можуть також вводитись, якщо вони ще не містять посилань на осіб. Коли Європол сам 
уводить такі дані, а також надає довідкову інформацію до файлу, він повинен зазначити, ці дані 
надані третьою стороною чи є результатом його власного аналізу.
4. Додаткова інформація, яка є в розпорядженні Європолу чи національних відділів, стосовно 

груп осіб, зазначених у параграфі 1, може бути передана будь-якому національному відділу 
або  Європолу,  якщо  це  вимагається.  Національні  відділи  роблять  це  згідно  з  їх 
національним правом.

Якщо  додаткова  інформація  стосується  одного  чи  більше  відповідних  кримінальних 
правопорушень, як це зазначається у другому параграфі Статті 2(3), то дані, що зберігаються в 
інформаційній  системі,  повинні  бути  відповідно  позначені  для  надання  можливості 
національним  підрозділам  та  Європолу  обмінюватися  інформацією  щодо  відповідних 
кримінальних правопорушень.
5. Якщо розслідування стосовно особи,  якої  це стосується,   припинено або якщо цю особу 

виправдано, то дані щодо будь-якого з цих рішень знищуються.
Стаття 9: Право доступу до інформаційної системи
1. Лише  національні  відділи,  офіцери  зв’язку,  а  також  Директор,  заступник  Директора  чи 

уповноважені  посадовці  Європолу мають право прямого введення даних в  інформаційну 
систему й одержання її звідти. Дані можуть одержуватися, коли це необхідно для виконання 
завдань Європолу в конкретному випадку; одержання даних повинне здійснюватися згідно з 
законами,  положеннями,  адміністративними  приписами  та  процедурами  підрозділу 
відповідального за одержання даних (розшук),  і  підлягають будь-яким іншим додатковим 
положенням, що містяться у цій Конвенції.



2. Лише підрозділ, що увів дані, може модифікувати, виправляти чи знищувати такі дані. Якщо 
підрозділ має підстави вважати, що дані,  зазначенні  в Статті  8(2), неправильні,  або хоче 
доповнити  їх,  він  повинен  негайно  проінформувати  підрозділ,  що  здійснив  введення; 
останній  повинен  вивчити  таку  заяву  без  відкладень  і  в  разі  потреби  модифікувати, 
доповнити, виправити чи знищити дані. Якщо система містить дані, зазначенні в Статті 8(3), 
що стосуються якоїсь особи, будь-яка ланка може ввести додаткові дані, зазначенні в Статті 
8(3).  Якщо  виникає  явне  протиріччя  між  введеними  даними,  то  відповідні  підрозділи 
повинні обговорити це й дійти згоди. Якщо підрозділ має намір повністю знищити дані, як 
це зазначено в Статті 8(2), про особу, що підозрювалася в підготовці злочину або коли дані, 
про які говориться в Статті 8(3), заведені на ту ж саму особу, але введені іншими ланками, 
відповідальність  за  збереження  даних,  згідно  зі  Статтею  15(1)  і  право  на  видозміну, 
доповнення,  виправлення  та  знищення  даних  про  таку  особу  відповідно  до  Статті  8(3). 
Ланка,  що  має  намір  знищити  дані,  інформує  про  це  іншу  ланку,  на  яку  перекладено 
відповідальність за збереження даних.

3. Відповідальність  за  можливість  вилучення,  введення  та  модифікації  в  інформаційній 
системі  лежатиме  на  ланці  вилучення,  уведення  та  модифікації;  передбачатиметься 
можливість ідентифікувати цю ланку. Передача інформації між національними підрозділами 
та  компетентними  органами  у  Державах-членах  повинна  здійснюватися  згідно  з 
національним законом.

III. Робочі файли аналізу
Стаття 10: Збирання, обробка й використання персональних даних
1. Якщо  необхідно  для  досягнення  цілей,  викладених  у  Статті  2(1),  Європол,  окрім  даних 

неособистого характеру, може зберігати, видозмінювати та використовувати в інших файлах 
дані  про  кримінальні  злочини,  що  входять  за  Статтею  2(2)  до  компетенції  Європолу, 
включаючи дані із зазначених кримінальних злочинів,  передбачених у другому підпункті 
Статті 2(3), які призначені для спеціального аналізу і стосуються:

1) осіб, перелічених у Статті 8(1);
2) осіб, які могли б бути викликані для дачі показань у розслідуванні у зв’язку зі злочинами, 

що розглядаються або в подальших кримінальних розслідуваннях;
3) особи, які стали жертвами одного зі злочинів, що розслідується, або які, є підстави гадати, 

могли бути жертвами такого злочину;
4) контактуючі або ті, що асоціюються, а також
5) особи, можуть надати інформацію про кримінальні злочини, що розслідуються.
Збір,  зберігання та обробка даних,  перелічених у першому реченні  Статті  6 Конвенції  Ради 
Європи  від  28  січня  1981  року  про  автоматизовану  обробку  персональних  даних,  не 
дозволятиметься аж до крайньої необхідності в цілях зазначеного файлу, а також коли такі дані 
доповнюють інші персональні дані, уже введені до цього файлу. Заборонятиметься вибирати 
особливу  групу  осіб  виключно  на  основі  даних,  перелічених  у  першому  реченні  Статті  6 
Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року, якщо це суперечить вищенаведеним правилам 
стосовно цілі.
Рада,  діючи  одностайно,  згідно  з  процедурою,  викладеною  в  Розділі  VI  Договору  про 
Європейський  Союз,  затверджуватиме  правила  використання  файлів  даних,  вироблені 
Правлінням,  які  міститимуть  додаткові  дані,  зокрема  з  урахуванням  категорії  персональних 
даних, зазначених у цій Статті, та положення, пов’язані з безпекою даних, а також внутрішнім 
наглядом за її використанням.
2. Такі  файли  будуть  відкритими  для  цілей  аналізу,  визначених  як  збирання,  обробка  та 

використання даних з метою надання допомоги в кримінальному розслідуванні. Кожен план 
розслідування передбачатиме створення групи аналізу, що матиме тісні контакти з такими 
учасниками відповідно до завдань, визначених у Статті 3(1) та (2),  а також Статті 5(3):

1) експерти та інші співробітники Європолу, призначені Директором Європолу: лише експерти 
будуть уповноважені вносити дані й брати їх із зазначених файлів;

2) офіцери зв’язку та/або експерти Держав-членів, що постачають інформацію або зацікавлені 
в аналізі, — як це зазначено в параграфі 6.



3. На  запит  Європолу  або  за  їх  власною  ініціативою  національні  підрозділи,  керуючись 
Статтею  4(5),  передаватимуть  Європолу  свою інформацію,  яку  той  може запросити  для 
виконання його завдань, згідно зі Статтею 3(1), пункт 2. Держави-члени повідомлятимуть 
такі дані, оброблення яких служитиме цілям запобігання, аналізу та боротьби зі злочинами і 
водночас відповідатиме вимогам національного закону.

Залежно від рівня “вразливості” дані від національних підрозділів можуть розподілятися прямо 
або якимись іншими засобами, прийнятними для групи аналізу, або через офіцерів зв’язку — 
яких це стосується чи ні.
4. Якщо крім даних, про які йшлося в параграфі 3, Європолу здається доцільним мати іншу 

інформацію  для  виконання  завдань  згідно  зі  Статтею  3(1)  пункт  2,  то  Європол  може 
запитувати, чи:

1) Європейські  Співтовариства  та  органи  створені  на  основі  публічного  права,  згідно  з 
Договорами про створення тих Співтовариств;

2) інші органи створені на основі публічного права в межах Європейського Союзу;
3) органи,  що  спираються  на  договори  між  двома  чи  більше  Державами-членами 

Європейського Союзу;
4) треті Держави;
5) міжнародні організації та їх підпорядковані органи створені на основі публічного права;
6) інші організації створені на основі публічного права, що спирається на договір між двома чи 

більше державами, та
7) Міжнародну організацію кримінальної поліції,
і  зажадати необхідну інформацію заздалегідь,  причому повідомити будь-якими прийнятними 
засобами.  Він  (Європол)  може  також  за  таких  же  умов  та  такими  ж  засобами  примати 
інформацію,  надану  різноманітними  органами  за  їх  власною  ініціативою.  Рада,  діючи 
одностайно згідно з процедурою,  викладеною в Розділі VI Договору про Європейський Союз, 
після  консультування  з  Правлінням,  виробить  правила,  яких  Європол  дотримуватиметься  в 
цьому відношенні.
5. Оскільки Європол підписався під іншими Конвенціями про створення комп’ютеризованого 

доступу до даних з  інших інформаційних  систем,  то він  може брати персональні  дані  в 
такий спосіб, якщо це необхідно для виконання його завдань, передбачених Статтею 3(1), 
пункт 2.

6. Якщо аналіз  носить  загальний характер  і  належить  до  стратегічного  типу,  всі  Держави-
члени через офіцерів зв’язку та/або експертів будуть підключенні до пошуку, зокрема через 
передачу повідомлень, замовлених Європолом.

Якщо ж аналіз торкається специфічних випадків, що не стосуються всіх Держав-членів, і має 
пряму оперативну мету, тоді в цьому братимуть участь представники таких Держав-членів:
1) Держави-члени, що були джерелом інформації, що дала підставу відкрити файл аналізу, або 

ті які прямо зацікавлені в подібній інформації, та Держави-члени, згодом запрошені групою 
аналізу взяти участь в аналізі, оскільки це їх стосується;

2) Держави-члени,  які  знають  через  звернення  до  індексу,  що  їм  належить  бути 
поінформованими після доведення необхідності знати згідно з умовами, викладеними нижче 
в параграфі 7.

7. Про потребу бути  інформованими може заявляти  уповноважений  офіцер  зв’язку.  Кожна 
Держава-член називатиме та уповноважуватиме обмежену кількість таких офіцерів зв’язку. 
Вона наперед подасть їх список до Правління.

Офіцер зв’язку заявлятиме про потребу бути інформованими, як це визначено в параграфі 6, — 
у вигляді обґрунтованої письмової заяви,  підписаної органом, якому він підпорядковується у 
його  Державі-члені,  а  попередньо  —  всім  учасникам  аналізу.  Тоді  він  автоматично 
підключається до подальшого аналізу.
Якщо в  групі  аналізу  виникає  незгода,  автоматичне  залучення  відкладається  до  проведення 
консиліуму, що може проходити в три етапи:
1) учасники  аналізу  намагаються  досягти  згоди  стосовно  вимоги  офіцера  зв’язку  бути 

інформованим; зробити це вони повинні упродовж восьми днів, не більше;



2) якщо  згоди  не  досягнуто,  голови  національних  підрозділів,  зацікавлених  у  справі,  та 
Директорат Європолу повинні зустрітися у межах трьох днів;

3) якщо  неузгодженість  лишається,  тоді  представники  зацікавлених  сторін  на  Правлінні 
зустрічаються не далі, як через вісім днів.

Якщо зацікавлена Держава-член не відмовляється від права бути інформованою, автоматичне 
залучення Держави-члена буде вирішуватися пошуком консенсусу.
8. Держава-член,  що  передає  частину  даних  Європолу  зважуватиме  міру  вразливості 

інформації, а відтак і форму її подачі. Будь-яка передача або операційне використання даних 
аналізу  вирішуватиметься  шляхом консультацій  з  учасниками аналізу.  Держава-член,  що 
підключилася до аналізу в його процесі, не може повідомляти чи використовувати ці дані 
без попереднього погодження з Державами-членами, залученими з самого початку.

Стаття 11: Система індексів
1. Система індексів створюватиметься Європолом для тих даних, що зберігаються у файлах, 

зазначених у Статті 10(1).
2. Директор, заступник Директор, уповноважені службовці Європолу, а також офіцери зв’язку 

матимуть право консультуватись у системи індексів. Система індексів буде такою, щоб бути 
зрозумілою для офіцера зв’язку,  що справлятиметься з неї щодо даних, з яких надається 
довідка:  що  файли,  зазначені  в  Статті  6(1),  пункт  2  та  Статті  10(1),  містять  дані,  які 
стосуються Держави-члена, що утримує офіцера зв’язку.

Доступ  офіцера  зв’язку  буде  визначено  в  такий  спосіб,  щоб  було  можливо  з’ясувати, 
зберігається чи ні потрібна інформація, але щоб не можна було встановити зв’язки чи зробити 
подальші висновки стосовно змісту файлів.
3. Деталізовані  процедури  по  створенню системи  індексів  будуть  визначені  й  одноголосно 

схвалені Правлінням.
Стаття 12: Порядок розкриття файлу даних
1. Для кожного комп’ютеризованого файлу даних, який містить персональні дані, оброблювані 

Європолом з  метою виконання  його завдань,  зазначених  у  Статті  10,  Європол виробить 
специфіку в порядку відкриття файлу, що вимагатиме згоди Правління:

1) назва файлу;
2) призначення файлу;
3) групи осіб, стосовно яких зберігаються дані;
4) характер  даних,  що  зберігаються,  і  будь-яких  даних,  перерахованих  у  першому  реченні 

Статті 6 Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року, які суворо необхідні;
5) тип персональних даних для відкриття файлу;
6) додаток чи введення даних, що зберігаються;
7) підстави, за яких персональні дані, що зберігаються у файлі, можуть повідомлятися, яким 

одержувачам і за якою процедурою;
8) часові обмеження для вивчення та термін зберігання;
9) методика проведення перевірки.
Спільний наглядовий орган, передбачений Статтею 24, отримуватиме негайно розпорядження 
Директора Європолу щодо відкриття такого файлу даних і одержить досьє з тим, щоб змогти 
адресувати будь-які необхідні зауваження Правлінню.
2. Якщо терміновість справи є такою, що вимагає отримання згоди Правління, як того вимагає 

параграф  1,  Директор  з  його  ініціативи  або  на  запит  зацікавлених  Держав-членів  може 
обґрунтованим рішенням наказати відкрити файл даних. В той же час він поінформує членів 
Правління про своє рішення. Процедура, передбачена в параграфі 1, вводиться потім у дію 
негайно й завершується якомога швидше. 

IV. Загальні положення з обробки інформації
Стаття 13: Обов’язок повідомлення (нотифікації)
Європол  відразу  повідомлятиме  національні  підрозділи,  а  також  їх  офіцерів  зв’язку,  якщо 
національні підрозділи цього бажатимуть, про будь-яку інформацію, що стосується їх Держави-
члена, та про виявлені між кримінальними злочинцями зв’язки, якщо ці злочини підпадають під 



компетенцію Європолу, згідно зі Статтею 2. Інформація та матеріали розшуку стосовно інших 
серйозних  кримінальних  злочинів,  про  які  Європол  дізнається  внаслідок  виконання  його 
обов’язків, також можуть повідомлятися.
Стаття 14: Стандарт захисту даних
1. Щонайпізніше, як на час набуття чинності цією Конвенцією, кожна Держава-член повинна 

згідно  з  її  національним  законодавством  вжити  необхідних  заходів,  стосовно  обробки 
персональних даних у файлах даних у межах цієї  Конвенції,  щоб забезпечити належний 
рівень захисту даних,  що принаймні відповідає рівню, досягнутому втіленням принципів 
Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року; роблячи це вона враховуватиме Рекомендації 
№R(87)15  Комітету  Міністрів  Ради  Європи від  17  вересня  1987  року про  використання 
персональних даних у поліцейському секторі.

2. Передача  персональних  даних,  передбачена  в  цій  Конвенції,  не  повинна  розпочинатися, 
коли не набудуть  чинності  на території  кожної  з  Держав-членів,  причетних до передачі, 
правила захисту даних, викладених у параграфі 1 вище.

3. Під час збирання, обробки та використання даних Європол буде дотримуватися принципів 
Конвенції  Ради  Європи  від  28  січня  1981  року  та  Рекомендацій  №R(87)15  Комітету 
Міністрів Ради Європи від 17 вересня 1987 року.

Європол зважатиме також на ці принципи і стосовно неавтоматизованих файлів даних, тобто 
будь-яких  структурованих  наборах  персональних  даних,  допустимих  згідно  з  особливими 
критеріями.
Стаття 15: Відповідальність за питання захисту даних
1. Згідно  з  іншими  положеннями  даних  цієї  Конвенції  відповідальність  за  дані,  що 

зберігаються в Європолі, з урахуванням легальності зібраного, передачі Європолу, уведення 
даних, а також їх точності, актуальності та перевірки термінів зберігання, лежить на:

1) Державі-члені, яка уводить або якось передає ці дані;
2) Європолі, якщо це стосується даних, повідомлених Європолу третіми сторонами або які є 

результатом аналізу, зробленого Європолом.
2. Крім того, відповідно до інших положень за всі дані, отримані Європолом і оброблені ним, 

незалежно від того,  чи такі  дані  знаходяться в інформаційній системі,  про яку йшлося в 
Статті 8, у файлах даних, відкритих для цілей аналізу, зазначених у Статті 11, чи у файлах 
даних, яких торкається Стаття 14(3).

3. Європол  зберігатиме  дані  в  такий  спосіб,  згідно  з  яким  можна  буде  встановити,  якщо 
Державою-членом чи третьою стороною були передані дані чи вони є результатом аналізу 
Європолу.

Стаття 16: Положення про складання рапортів
В цілому Європол готуватиме щонайменше один рапорт на десять використань персональних 
даних, і по кожному виправленню, зробленому в межах інформаційної системи, зазначеної в 
Статті  7,  щоб  перевірити,  чи  відповідають  вони  вимогам  законності.  Дані,  що  містяться  у 
рапортах, використовуватимуться лише в цілях Європолу та наглядових органів, зазначених у 
Статтях  23  та  24,  і  будуть  знищуватися  через  шість  місяців,  оскільки  дані  вимагатимуть 
подальшого контролю. Деталі  вирішуватимуться  Правлінням після  консультацій  зі  спільним 
наглядовим органом. 
Стаття 17: Правила використання даних
1. Персональні  дані,  взяті  з  інформаційної  системи,  системи  індексів  чи  файлів  даних, 

відкритих у цілях аналізу,  а також дані одержані іншими прийнятними засобами, можуть 
бути  передані  чи  використані  лише  компетентними  органами  Держав-членів  з  метою 
запобігання чи боротьби зі злочинами, що підпадають під компетенцію Європолу, та для 
боротьби з іншими серйозними формами злочинів.

Дані, про які йшлося в першому параграфі, використовуватимуться згідно з законом Держави-
члена, відповідальної за органи, що використовували дані.
Європол може використовувати  дані,  зазначені  в параграфі  1,  лише для  виконання  завдань, 
передбачених у Статті 3.



2. Якщо у випадку з  особливими даними Держава-член чи третя  Держава чи третій  орган, 
зазначені в Статті  10(4), які повідомляють дані, стикаються з особливими пересторогами 
щодо використання таких даних у Державі-члені чи третіх органах, такі обмеження повинні 
погоджуватися з користувачем даних, окрім особливого випадку, коли національний закон 
твердить,  що обмеження на використання не існують для судових органів,  законодавчих 
органів чи іншого незалежного органу, створеного відповідно з законом і відповідального 
перед наглядовими національними компетентними органами у межах Статті 2(4). У таких 
випадках  дані  можуть  використовуватися  після  попередньої  консультації  з  передаючою 
Державою-членом, чиї інтереси та точка зору мають враховуватися максимально.

3. Використання даних у інших цілях або іншими органами, ніж це зазначено у Статті 2 цієї 
Конвенції, можливе лише після попередньої консультації з Державою-членом, яка передала 
дані, наскільки дозволяє національне право цієї Держави-члена.

Стаття 18: Передача даних третім державам та третім організаціям
1. Європол може згідно з умовами, викладеними у параграфі 4, передавати персональні дані, 

які він тримає, третім державам чи третім органам у межах Статті 10(4), якщо:
1) це необхідно в індивідуальних випадках у цілях запобігання чи боротьби з кримінальними 

злочинами, за які Європол відповідає згідно зі Статтею 2;
2) забезпечується адекватний рівень захисту даних у тій державі чи тим органом та
3) це дозволяється загальними правилами у межах змісту параграфу 2.
2. Згідно з процедурою Розділу VI Договору Європейського Союзу, а також беручи до уваги 

обставини,  викладені  в  параграфі  3,  Рада,  діючи  одностайно,  визначатиме  державам  та 
третім органам у межах Статті 10(4).

Правління готує Раді рішення і консультує спільний наглядовий орган, про який мова йтиме в 
Статті 24.
3. Адекватність  рівня  захисту,  який  можуть  дозволити  собі  треті  країни  та  треті  органи, 

відповідно до Статті 10(4) буде оцінюватися із урахуванням усіх обставин, що відіграють 
роль у передачі персональних даних; до уваги братиметься, зокрема, таке:

1) характер даних;
2) ціль, для якої дані призначені;
3) тривалість наміченої обробки та
4) які положення — загальні спеціальні — застосовуються до третіх держав чи третіх органів у 

межах змісту Статті 10(4).
4. Якщо зазначені дані передані Європолу Державою-членом,  Європол може передати третім 

державам та третім органам лише за згодою цієї Держави-члена. Держава-член може дати 
свою попередню  згоду  у  загальний  чи  інші  терміни  для  такої  передачі;  ця  згода  може 
анулюватися в будь-який час.

Якщо дані не було передано Державою-членом, Європол може сам задовольнити передачу. 
5. Європол  буде  відповідальним  за  правомірність  дозволу  на  передачу.  Європол  вестиме 

записи повідомлень даних та підстав для цього. Передача даних дозволятиметься лише в 
разі,  коли одержувач дасть запевнення, що дані будуть використані лише в цілях, заради 
яких  вони  передаються.  Це  не  стосуватиметься  передачі  персональних  даних,  що 
передаються на запит Європолу.

6. Якщо  передача,  про  яку  йшлося  в  параграфі  1,  стосується  інформації,  що  підпадає  під 
вимоги  конфіденційності,  вона  дозволятиметься  лише  в  разі  наявності  угоди  про 
конфіденційність між Європолом та стороною, яка їх одержує.

Стаття 19: Право доступу
1. Будь-яка особа, яка бажає скористатися своїм правом доступу до даних, що її стосуються, 

які  зберігаються  в  Європолі  або,  щоб  її  дані  перевірили  може  зробити  про  це  запит 
безкоштовно до національного компетентного органу у будь-якій  Державі-члені,  де вона 
схоче, і той орган передасть негайно той запит Європолу й поінформує прохача про те, що 
Європол відповість йому безпосередньо.

2. Запит повинен задовольнитися Європолом у межах трьох місяців  з часу його отримання 
національним компетентним органом відповідної Держави-члена.



3. Право  особи  на  доступ  до  даних,  що  стосуються  її,  або  на  перевірку  даних 
задовольнятиметься  згідно  з  законом  Держави-члена,  якій  про  це  право  заявлено,  і  з 
врахуванням таких положень:

Якщо закон Держави-члена, що отримала запит, передбачає повідомлення даних, але в такому 
наданні повинно бути відмовлено, якщо ця відмова необхідна для:
1) забезпечення Європолу належного виконання своїх обов’язків;
2) захисту безпеки та громадського порядку у Державі-члені чи запобігання злочину;
3) захисту права  і  свободи третіх  сторін,  мотиви,  які  при цьому враховуються,  не  повинні 

перевищуватися інтересами особи, зацікавленої в доступі до інформації.
4.  Право на надання інформації,  згідно з параграфом 3, буде задовольнятися відповідно до 

таких процедур:
1) якщо  дані  введені  до  інформаційної  системи,  як  це  визначено  в  Статті  8,  рішення  на 

отримання таких даних не може бути зроблене,  поки Держава-член, яка вводила дані,  та 
Держави-члени,  прямо  зацікавленні  в  передачі  таких  даних,  не  отримають  можливості 
відстоювати свою позицію аж до відмови в наданні даних. Дані, які можуть повідомлятися, 
та умови для повідомлення таких даних мають бути визначені Державою-членом, яка ввела 
ці дані;

2) якщо дані уведені в інформаційну систему Європолом, то Держави-члени, прямо зацікавлені 
в  повідомленні  таких  даних,  повинні  спочатку  отримати  можливість  відстоювати  свою 
позиція, яка може полягати у відмові повідомляти дані;

3) якщо  дані  введені  в  робочі  файли  для  цілей  аналізу,  як  це  визначено  в  Статті  10, 
повідомлення  таких  даних  повинно  обумовлюватися  досягненням  консенсусу  між 
Європолом та Державами-членами, що беруть участь в аналізі,  — у межах змісту Статті 
10(2),  а  також  консенсусу  Держав(и)-членів,  прямо  зацікавлених  у  повідомленні  таких 
даних.

Варто  одному  чи  більше  Державам-членам  чи  Європолу  заперечити  проти  повідомлення 
зазначених  даних,  —  Європол  повинен  повідомити  особі,  що  він  здійснив  перевірку,  не 
подаючи жодної інформації, яка  могла б розкрити їй, знають її чи не знають.
5. Право на перевірку інформації здійснюватиметься за такою процедурою:
Якщо чинне національне  право не  виробить  положення  про повідомлення  даних або в  разі 
простого  запиту  про  перевірку,  Європол  у  тісному  співробітництві  з  відповідними 
національними органами здійснює перевірку і повідомляє прохачеві, що їх зроблено, не даючи 
при цьому жодної інформації, яка б могла сказати йому, знають його чи не знають.
6. У  своїй  відповіді  на  запит  про  перевірку  або  доступ  до  даних  Європол  інформуватиме 

прохача про те, що той може подати апеляцію до спільного наглядового органу в разі, коли 
він  не  задоволений  рішенням.  Останній  може  також  адресувати  справу  до  спільного 
наглядового органу, якщо не отримає відповіді на свій запит у межах терміну, зазначеного в 
цій Статті.

7. Якщо прохач подає апеляцію до спільного наглядового органу, що передбачено Статтею 24, 
апеляція повинна бути розглянута цим органом.

Якщо апеляція стосується повідомлення даних, уведених Державою-членом до інформаційної 
системи, то спільний наглядовий орган прийматиме своє рішення відповідно до національного 
закону Держави-члена,  в якій було зроблено апеляцію.  Спільний наглядовий орган повинен 
спочатку проконсультуватися в національного наглядового органу чи компетентного судового 
органу  в  Державі-члені,  що  стала  джерелом даних.  В  будь-якому  разі,  національний  орган 
зробить необхідні перевірки, зокрема для з’ясування, чи рішення про відмову було прийнято 
згідно з параграфами 3 та 4(1) цієї Статті. Встановивши це, рішення аж до відмови повідомляти 
якусь  інформацію,  повинне  прийматися  спільним  наглядовим  органом  в  тісному 
співробітництві з національним наглядовим органом або компетентним судовим органом.
Якщо  апеляція  стосується  повідомлення  відповідної  інформації,  уведеної  Європолом  в 
інформаційну  систему,  або  даних,  що  зберігаються  в  робочих  файлах  для  цілей  аналізу, 
спільний наглядовий орган у разі наполегливих заперечень з боку Європолу чи Держави-члена 
не  може  подолати  ці  заперечення  меншою,  ніж  дві  третіх  голосів  його  членів  після 



заслуховування  Європолу  чи  Держави-члена.  Якщо  такої  більшості  немає,  то  спільний 
наглядовий орган повідомить прохача, що він здійснив перевірку, не даючи жодної інформації, 
яка могла сказати прохачеві про те, знають його чи не знають.
Якщо  апеляція  стосується  перевірки  даних,  уведених  Державою-членом  до  інформаційної 
системи,  то спільний наглядовий орган повинен забезпечити,  щоб необхідні  перевірки були 
проведені у тісному співробітництві з національним наглядовим органом Держави-члена, яка 
уводила дані. Спільний наглядовий орган повідомить прохачеві, що він провів перевірку,  не 
даючи жодної інформації яка могла б підказати, знають його чи ні.
Якщо апеляція стосується перевірки даних, уведених Європолом до інформаційної системи, або 
даних,  що  зберігаються  в  робочих  файлах  у  цілях  аналізу,  то  спільний  наглядовий  орган 
повинен подбати,  щоб необхідні  перевірки були  здійснені  Європолом. Спільний наглядовий 
орган повідомить прохачеві, що він провів перевірку, не даючи жодної інформації, яка свідчила 
про те, знають прохача чи ні.
3. Загальні положення стосуються принагідно і неавтоматизованих даних, що утримуються в 
Європолі у вигляді файлів даних, тобто є певним структурованим набором персональних даних, 
доступних за спеціальним критерієм.
Стаття 20: Виправлення та знищення даних
1. Якщо  виявиться,  що  дані,  утримувані  Європолом,  які  були  повідомлені  йому  третіми 

країнами чи третіми органами або з’явилися внаслідок його власного аналізу, неправильні 
або  що їх  уведення  чи  зберігання  суперечить  цій  Конвенції,  Європол виправлятиме  або 
знищить такі дані.

2. Якщо  дані,  що  є  неправильними,  або  які  всупереч  цій  Конвенції  були  передані  прямо 
Європолу Державами-членами, останні будуть зобов’язані виправити або знищити їх разом 
з  Європолом.  Якщо неправильні  дані  передані  іншими прийнятними засобами або якщо 
помилки в даних, наданих Державами-членами, пояснюються неправильною передачею їх 
або  якщо  вони  були  передані  з  порушенням  положень  цієї  Конвенції  чи  якщо  вони  є 
результатом  їх  уведення,  передачею  чи  зберіганням  в  неправильний  спосіб  або  з 
порушенням положень цієї Конвенції Європолом,  Європолу буде зобов’язаний виправдати 
їх або знищити разом із відповідними Державами-членами.

3. У  випадках,  зазначених  параграфами  1  та  2,  Держави-члени,  які  є  одержувачами  таких 
даних, мають бути повідомлені у зв’язку з цим. Держави-члени, що утримують дані також 
повинні виправити чи знищити такі дані.

4. Будь-яка особа матиме право попросити Європол виправити чи знищити неправедні дані, 
що стосуються її.

Європол буде інформувати прохача, що дані, які його цікавлять, виправлені чи знищені. Якщо 
прохач не буде задоволений відповіддю Європолу або якщо він не отримає відповіді упродовж 
трьох місяців, він зможе звернутися зі своєю стравою до спільного наглядового органу.
Стаття 21: Часові обмеження для зберігання та знищення файлів даних
1. Дані  у  файлах  даних  утримуватимуться  Європолом  стільки,  скільки  це  необхідно  для 

виконання його завдань. Потреба в тривалому зберіганні буде переглядатися не пізніше, ніж 
через  три роки після введення даних.  Перегляд даних,  що зберігаються  в інформаційній 
системі,  та  їх  знищення  буде  здійснюватися  ввідною  ланкою.  Перегляд  даних,  що 
зберігаються  в  інших   файлах  даних  Європолу,  та  їх  знищення  здійснюватиметься 
Європолом. Європол автоматично інформуватиме Держави-члени за три місяці заздалегідь 
про наближення терміну перегляду зберігання даних.

2. Під час перегляду ланки,  згадані  в третьому та четвертому реченнях параграфу 1 вище, 
можуть вирішити щодо продовження зберігання даних до наступного перегляду, якщо це 
все ще необхідно для виконання завдань Європолу. Якщо рішення продовжувати зберігання 
даних не приймається, такі дані автоматично знищуватимуться.

3. Зберігання персональних даних стосовно осіб, зазначених у пункті 1 першого під-параграфу 
Статті  10(1),  може  й  не  досягати  загалом  трьох  років.  Кожного  разу  обмеження  буде 
починатися  заново  з  дати,  коли  станеться  подія,  що  спричиниться  до  зберігання  даних 
стосовно цієї  особи.  Потреба в продовженому зберіганні  буде  переглядатися  щорічно,  а 
перегляд документуватиметься.



4. Якщо  якась  Держава-член  знищує  в  її  національних  даних  ці  файли,  що  передані  нею 
Європолу і які зберігаються відтоді в інших файлах даних Європолу, вона інформуватиме 
Європол  відповідно.  У  таких  випадках  Європол  не  знищуватиме  дані,  якщо  він  має 
подальший  інтерес  в  них,  що  спирається  на  ширшу інформацію  і  за  ту,  якою володіла 
Держава-член,  яка  повідомляла  дані,  Європол  інформуватиме  зацікавлену  Державу-член 
про продовження зберігання таких даних.

5. Знищення не відбудеться,  якщо воно шкодитиме інтересам суб’єкта даних, який вимагає 
захисту. У таких випадках дані можуть використовуватися за згодою суб’єкта даних.

Стаття 22: Виправлення і зберігання даних у паперових файлах
1. Якщо з’ясується, що увесь файл даних чи дані, включені до нього й утримувані Європолом, 

більше  не  є  необхідними  для  виконання  завдань  Європолу  чи  що  інформація  в  цілому 
суперечить цій Конвенції, то паперовий файл даних знищуватиметься. Паперовий файл або 
такі дані повинні бути позначені як такі, що не призначаються для використання, аж поки 
вони не будуть знищені.

Знищення  може  не  відбутися,  якщо  існують  підстави  для  висновку,  що  законні  інтереси 
суб’єкта даних не будуть в такому разі збереженні. У таких випадках паперові файли повинні 
мати такі ж позначки, що забороняють її використання.
2. Якщо  виявиться,  що  дані,  які  зберігаються  в  паперових  файлах  (теках)  Європолу,  не 

правильні, Європол буде зобов’язаний виправити їх.
3. Будь-яка особа, якої стосується паперовий файл Європолу,  може застосувати право через 

Європол на виправлення чи знищення паперового файлу або приєднання нотатки. В цьому 
разі застосовуватимуться Статті 20 (4), 24(2) і (7).  

Стаття 23: Національний наглядовий орган
1. Кожна  Держава-член  призначатиме  національний  наглядовий  орган,  завдання  якого 

полягатиме  в  незалежних  діях  згідно  з  відповідним  національним  правом,  —  дозволах 
уведення,  отримання  та  передачі  Європолу  персональних  даних  Державою-членом  та 
перевірках, чи не порушує це права суб’єкта даних. З цією метою наглядовий орган матиме 
доступ  до національної  ланки  або  до  офіцера  зв’язку,  відповідального  за  данні,  уведені 
Державою-членом  у  інформаційну  систему  та  систему  індексів  згідно  з  відповідними 
національними процедурами.

В цілях нагляду національні наглядові органи матимуть доступ до офіцерів та документів в їх 
офіцерів зв’язку  в Європолі.
Крім того,  згідно з відповідними національними процедурами,  національні  наглядові  органи 
контролюватимуть діяльність національних ланок згідно зі Статтею 4(4) та діяльність офіцерів 
зв’язку  відповідно  до  Статті  5(3),  пункти  1  та  3,   а  також  Статті  5(4)  і  (5),  оскільки  така 
діяльність стосується захисту персональних даних.
2. Кожна  особа  матиме  право  зробити  запит  до  національного  наглядового  органу  щоб 

переконатися в тому, що уведення чи повідомлення даних стосовно неї до Європолу в будь-
якій формі, а також використання даних з метою консультування відповідною Державою-
членом є законним.

Це  право  застосовуватиметься  до  національного  наглядового  органу  згідно  з  національним 
законом Держава-члена, в якій зроблено запит.
Стаття 24: Спільний наглядовий орган
1. Буде  створено  незалежний  спільний  наглядовий  орган,  завдання  якого  полягатиме  у 

перевірці відповідності діяльності Європолу положенням цієї Конвенції,  з тим щоб права 
особи  не  порушувалися  в  наслідок  зберігання,  обробки  та  використання  даних, 
утримуваних Європолом, крім того, спільний наглядовий орган відповідатиме за дозвіл на 
передачу даних,  що належать Європолу.  Спільний наглядовий орган буде складатися не 
більш, ніж з двох членів чи представників (якщо доцільно з допомогою дублерів) кожного з 
національних наглядових органів, з гарантією бути незалежними і мати необхідні якості, 
що  призначатимуться  на  п’ять  років  кожною  Державою-членом.  Кожна  делегація 
дорівнюватиме одному голосу.

Спільний наглядовий орган призначатиме голову зі своїх членів.



У  виконанні  своїх  обов’язків  члени  спільного  наглядового  органу  не  отримуватимуть 
інструкцій від будь-якого іншого органу.
2. Європол повинен допомагати спільному наглядовому органу у виконанні його завдань. З 

цією метою він, зокрема:
1) забезпечуватиме інформацією, яку той проситиме, надаватиме доступ до всіх документів та 

паперових тек, а також доступ до даних, що зберігаються в системі;
2) дозволятиме вільний доступ у будь-який час до всіх його приміщень;
3) виконуватиме  рішення  спільного  наглядового  органу  з  апеляцій  згідно  з  положеннями 

Статей 19(7) та 20(4).
3. Спільний наглядовий орган буде також компетентним перевіряти питання, що стосуються 

здійснення  та  інтерпретації  пов’язаної  з  діяльністю  Європолу  щодо  обробки  та 
використання  персональних  даних,  контролюватиме  питання,  пов’язані  з  перевірками, 
виконуваними незалежно національними наглядовими органами Держав-членів, і тих, що 
стосуються  застосування права на інформацію, а також подання погоджених пропозицій 
для спільного вирішення існуючих проблем.

4. Кожна  особа  матиме  право  зробити  запит  спільному  наглядовому  органові,  щоб 
переконатися, що спосіб, у який її персональні дані були зібрано, збережено, оброблено та 
використано Європолом, є законним та точним.

5. Якщо спільний наглядовий орган помітить будь-яке порушення положень цієї Конвенції у 
зберіганні  обробці чи використанні персональних даних, він подасть скаргу Директорові 
Європолу  і  проситиме  його  відповісти  на  неї  у  визначений  час.  Директор  повідомить 
Правління  про  всю  справу.  У  разі,  якогось  ускладнення  спільний  наглядовий  орган 
переадресує справу Правлінню.

6. Спільний  наглядовий  орган  готуватиме  звіти  про  діяльність  через  регулярні  інтервали. 
Згідно  з  процедурою,  викладеною  в  Розділі  VI  Договору  Європейського  Союзу,  вони 
будуть надсилатися до Ради; Правління першим матиме можливість висловлювати думку, 
яка буде додаватися до звітів.

Спільний  наглядовий  орган  вирішуватиме,  публікувати  чи  ні  звіт  про  діяльність,  а  якщо 
вирішить робити це, то визначатиме, в який спосіб той має бути опублікований.
7. Спільний  наглядовий  орган  одностайно  затверджуватиме  його  правила  процедури,  що 

будуть  представлені  для  одностайного  схвалення  Раді.  Він  створюватиме  внутрішній 
комітет,  що складатиметься з одного кваліфікованого представника від кожної Держави-
члена, один голос. Комітет матиме завдання перевіряти апеляції, що передбачено Статтями 
19(7) та 20(4) всіма можливими засобами. У разі заяви, сторони разом з їх радниками, якщо 
вони  цього  бажають,  будуть  заслуховуватися  комітетом.  Рішення,  прийняті  в  цьому 
контексті, будуть остаточними для всіх зацікавлених сторін.

8. Він може створювати один і більше інших комітетів.
9. Він може надавати консультацію щодо свого бюджету. Його точка зору буде врахована у 

проекті бюджету стосовно нього.
10. Йому допомагатиме секретаріат, завдання якого будуть окреслені в правилах процедури.
Стаття 25: Безпека даних
1. Європол повинен вжити необхідних технічних та організаційних заходів по забезпеченню 

втілення  цієї  Конвенції.  Заходи  ці  необхідні  лише  тоді,  якщо  зусилля,  яких  вони 
потребують, пропорційні (відповідні) цілям, які вони переслідують для досягнення безпеки.

2. З  огляду на  автоматизовану обробку даних у  Європолі  кожна Держава-член та  Європол 
вживатимуть заходи з тим, щоб:

1) запобігати  несанкціонованому  доступу  осіб  до  обладнання  обробки  даних, 
використовуваного для обробки персональних даних (контроль за доступом до обладнання);

2) виключити несанкціоноване читання, копіювання, зміну та усунення тексту даних (контроль 
за текстом даних);

3) не  допускати  несанкціоноване  введення  даних  та  несанкціоноване  вивчення,  зміну  чи 
знищення персональних даних, що зберігаються (контроль за зберіганням);



4) запобігти  використанню  автоматизованих  систем  обробки  даних  не  уповноваженими 
особами, що користуються обладнанням повідомлення даних (контроль користувача);

5) забезпечити, щоб особи уповноважені користуватися автоматизованими системами обробки 
даних,  мали  доступ  лише  до  тих  даних,  на  які  поширюються  їх  компетенція  (контроль 
доступу до даних);

6) забезпечити  можливість перевірки,  яким органам можуть  передаватися  персональні  дані, 
користуючись обладнанням повідомлення даних (контроль повідомлення);

7) забезпечити,  що  потім  можна  було  з’ясувати,  чиї  персональні  дані  були  введені  в 
автоматизовану  систему  обробки  даних,  а  також  ким  і  коли  були  введені  (контроль 
уведення);

8) запобігти  несанкціонованому  читанню,  копіюванню,  зміні  чи  знищенню  персональних 
даних  під  час  передачі  їх  або  “транспортуванні”  тексту  даних  (контроль 
“транспортування”);

9) забезпечити, щоб використовувані системи у разі припинення дії були негайно налагоджені 
(налагодження):

10) забезпечити зоб функції  системи виконувались  безпомилково,  щоб про появу збоїв  у 
функціях  негайно  повідомлялося  (надійність)  і  щоб  дані,  які  зберігаються  не  були 
пошкоджені внаслідок неправильного функціонування системи (цілісність).

V. Легальний  статус,  організаційні  та  фінансові  положення  (положення 
організаційного та фінансового характеру)

Стаття 26: Правоздатність
1. Європол матиме статус юридичної особи.
2. Європол  задовольнятиме  в  кожній  Державі-члені  найширшу  право  і  дієзатність  для 

юридичних  осіб  згідно  з  законом  Держави.  Європол  може,  зокрема,  здобути  й 
розпоряджатися рухомою чи не рухомою власністю і бути учасником юридичних процедур.

3. Європол  буде  уповноважений  заключити  угоди  про  штабквартиру  з  Королівством 
Нідерландів і укласти з третіми Державами та третіми органами у межах змісту Статті 10(4) 
необхідні конфіденційні угоди відповідно до Статті 18(6), а також інші договори у межах 
правил, вироблених одностайно Радою на підставі цієї Конвенції  та розділу VI Договору 
Європейського Союзу.

Стаття 27: Органи Європолу
Органами Європолу будуть:
1) Правління;
2) Директор;
3) Контролер фінансів;
4) Фінансовий комітет.
Стаття 28: Правління
1. Європол матиме Правління. Правління:
1) братиме участь в розширенні цілей Європолу (Стаття 2(2));
2) визначатиме одноголосно права офіцерів та їх обов’язки в Європолі (Стаття 5);
3) вирішуватиме питання про кількість офіцерів зв’язку яких Держави-члени можуть посилати 

до Європолу (Стаття 5);
4) готуватиме робочі правила, що регулюють роботу з файлами даних (Стаття 10);
5) братиме  участь  у  затвердженні  правил  врегулювання  відносин  Європолу  з  третіми 

державами та третіми органами в світлі змісту Статті 10(4) (Статті 10, 18 та 42);
6) прийматиме одноголосне рішення щодо деталей побудови системи індексів (Стаття 11);
7) схвалюватиме більшістю у дві третіх голосів порядок відкриття файлів (Стаття 12);
8) зможе висловлювати свою точку зору на коментарі та звіти спільного наглядового органу 

(Стаття 24);



9) вивчатиме проблеми, з якими звертатиметься до нього спільний наглядовий орган (Стаття 
24(5));

10) вирішуватиме  деталі  процедури  перевірки  законності  пошуку  інформації  в 
інформаційній системі (Стаття 16);

11) братиме участь у призначенні та усуненні з посади Директора та Заступника директора 
(Стаття 29);

12) наглядатиме за належним виконання обов’язків Директора (Статті 7 та 29);
13) братиме участь в прийнятті положення про штат (Стаття 30);
14) братиме участь у підготовці угод про конфіденційність та затвердженні положень про 

захист конфіденційності (Статті 18 та 31);
15) братиме участь у підготовці бюджету, включаючи план організації, аудит та звільнення 

Директора (Статті 35 та 36);
16) затверджуватиме одностайно п’ятирічний фінансовий план (Стаття 35);
17) призначатиме  фінансового  контролера  та  наглядатиме  за  виконанням  ним  своїх 

обов’язків (Стаття 35);
18) братиме участь у прийнятті фінансових урегулювань (Стаття 35);
19) затверджуватиме одностайно заключення угоди про штабквартиру (Стаття 37);
20) затверджуватиме одностайно правила безпеки службовців Європолу;
21) прийматиме рішення більшістю в дві третіх голосів у суперечках між Державою-членом 

та  Європолом  або  між  Державами-членами  стосовно  компенсацій,  що  виплачуються  на 
законних підставах за несанкціоновану або неправильну обробку даних (Стаття 38);

22) братиме участь у виробленні поправок до цієї Конвенції (Стаття 43);
23) нестиме відповідальність за будь-які інші завдання, доручені йому Радою, зокрема по 

забезпеченню втілення цієї Конвенції.
2. Правління  складатиметься:  один  представник  від  кожної  Держави-члена.  Кожен  член 

Правління матиме один голос.
3. Кожен член Правління може бути представлений сумісним “альтернативним” членом; за 

відсутності “повного”, “альтернативний” користується його правом голосувати.
4. Комісія  Європейських  Співтовариств  отримуватиме  запрошення  відвідати  засідання 

Правління зі  статусом без права голосу.  Проте Правління може вирішити зустрітись  без 
представників Комісії.

5. Члени  чи  “альтернативні”  члени  будуть  супроводжуватись  на  зустрічах  Правління  для 
допомоги та консультації  експертами з їх Держав-членів.

6. Правління буде очолювати представник Держави-члена, що має президентство в Раді.
7. Правління одностайно схвалюватиме свої правила процедури.
8. Утримання  під  час  голосування  не  завадять  Правлінню  приймати  рішення,  які  повинні 

прийматися одностайно.
9. Правління збиратиметься щонайменше двічі на рік.
10. Правління затверджуватиме одностайно кожного року:
1) загальний звіт про діяльність Європолу за попередній рік;
2) доповідь про майбутню  діяльність  Європолу з  урахуванням оперативних  вимог Держав-

членів та приписів для Європолу стосовно бюджету та штату.
Ці доповіді мають бути подані Раді згідно з процедурою, викладеною в Розділі VI Договору про 
Європейський Союз.
Стаття 29: Директор
1. Європол  очолюватиме  Директор,  призначений  Радою  одностайно  за  процедурою, 

викладеною в Розділі VI Договору про Європейський Союз, після ознайомлення з думкою 
Правління, на чотирирічний термін, що поновлюється один раз (що може бути повторений 
ще один раз).



2. Директору  допомагатимуть  кілька  заступників,  вибраних  і  призначених  Радою  на 
чотирирічний  термін,  що  може  бути  поновлений  ще  один  раз,  згідно  з  процедурою, 
викладеною в параграфі 1. Ix завдання більш докладно визначатиме Директор.

3. Директор відповідатиме за:
1) виконання завдань Європолу;
2) щоденне адміністрування;
3) керівництво персоналом;
4) належну підготовку та втілення рішень Правління;
5) підготовку  проекту  бюджету,  проекту  організаційного  плану,  проекту  фінансового 

п’ятирічного плану та виконання бюджету Європолу;
6) всі інші завдання, передбачені для його виконання цією Конвенцією або Правлінням.
4. Директор відповідатиме перед Правлінням за виконання його обов’язків. Він відвідуватиме 

його засідання.
5. Директор буде правовим представником Європолу.
6. Директор  та  заступники  можуть  звільнятися  рішенням  Ради,  прийнятим  згідно  з 

процедурою, викладеною в Розділі VI Договору про Європейський Союз двома третіми 
голосів Держав-членів після отримання думки Правління.

7. Не зважаючи на параграфи 1 та 2,  перший термін перебування на посаді  після набуття 
чинності  цієї  Конвенції  буде  п’ять  років  для  Директора,  чотири  роки  для  першого 
заступника і три роки для другого заступника.

Стаття 30: Штат
1. Директор, заступники директора,  а також співробітники Європолу виходитимуть у своїй 

діяльності з цілей та завдань Європолу і не будуть брати до уваги розпорядження (накази) 
будь-якого уряду,  іншого органу,  організації  чи особи поза Європолом, керуватимуться 
лише положеннями цієї Конвенції з урахуванням Розділу VI Договору про Європейський 
Союз.

2. Директор відповідатиме за діяльність заступників директора та співробітників Європолу. 
Він найматиме та звільнятиме співробітників. При виборі співробітників, окрім урахування 
їх особистої відповідності та фахової кваліфікації, він братиме до уваги потребу адекватної 
репрезентації національностей усіх Держав-членів та офіційних мов Європейського Союзу. 

3. Докладні положення будуть викладені у правилах про штат, які Рада після ознайомлення з 
точкою  зору  Правління  схвалюватиме  згідно  з  процедурою,  викладеною  в  Розділі  VI 
Договору про Європейський Союз.

Стаття 31: Конфіденційність 
1. Європол і Держави-члени вживатимуть відповідних заходів щодо захисту інформації, що є 

конфіденційною, яка отримується чи обмінюється Європолом на основі цієї Конвенції. У 
зв’язку  з  цим  Рада  затвердить  відповідні  правила  про  конфіденційність,  вироблені 
Правлінням і представлені Раді згідно з процедурою, викладеною у Розділі VI Договору 
про Європейський Союз.

2. Якщо Європол доручатиме особам роботу, що вимагає особливої обережності, Держави-
члени повинні подбати, щоб на прохання Директора Європолу їх національні працівники 
дотримувались положення про безпеку згідно з їх національними положеннями і надавали 
один  одному  допомогу  з  цією  метою.  Відповідний  орган  згідно  з   національними 
положеннями  інформуватиме  Європол  лише  про  результати  дотримання,  які  будуть 
покладені на Європол.

3. Кожна Держава-член та Європол можуть довіряти обробку даних у Європолі лише тим 
особам, які пройшли особливу підготовку і зобов’язані дотримуватись вимог секретності.

Стаття 32: Обов’язок обережності та конфіденційності
1. Органи  Європолу,  їх  члени,  заступники  Директора,  співробітники  Європолу  та  офіцери 

зв’язку утримуватимуться від будь-якої дії чи висловлювання точки зору,  які могли бути 
шкідливими для Європолу чи стати перешкодою в його діяльності.

2. Органи  Європолу,  їх  члени,  заступники  директора,  співробітники  Європолу  та  офіцери 
зв’язку,  так  само,  як  і  інші  особи,  що  мають  особливі  зобов’язання  обережності  чи 



конфіденційності, будуть зобов’язані не розкривати ніяких фактів чи інформацію, про які 
вони дізнаються,  виконуючи свої обов’язки або здійснюючи діяльність не уповноваженій 
особі  або громадськості.  Це не  стосуватиметься  фактів  чи інформації  надто  неважливої, 
щоб  вимагати  конфіденційності.  Зобов’язання  таємниці  та  конфіденційності  лишиться 
навіть  після  звільнення  з  посади  або  після  припинення  терміну  діяльності.  Особливе 
зобов’язання,  викладене  в   першому  реченні,  буде  повідомлятися  Європолом  з 
попередженням  стосовно  правових  наслідків  порушення,  при  цьому  повинен  робитися 
письмовий запис про попередження.

3. Органи  Європолу,  їх  члени,  заступники  директора,  співробітники  Європолу  та  офіцери 
зв’язку, так само як і інші особи, що мають зобов’язання, передбачені параграфом 2, можуть 
не давати свідчення в суді чи поза судом або не робити якихось заяв про будь-які факти чи 
інформацію,  з якими вони ознайомлюються при виконанні  їх обов’язків чи здійсненні  їх 
діяльності без звернення до Директора, а в разі з самим Директором, - до Правління.

Директор чи Правління, залежно від випадку, звернуться до судового органу чи якогось іншого 
компетентного органу з тим, щоб ужити необхідних заходів, згідно з національним законом, до 
органу, що вимагає такі заходи або обґрунтують процедури надання свідчення із забезпеченням 
конфіденційності інформації або, якщо дозволяє відповідний національний закон, уможливить 
відмову давати повідомлення стосовно даних,  які  є  важливими з огляду на захист інтересів 
Європолу та Держави-члена. Якщо законодавство Держави-члена забезпечує право на відмову 
давати свідчення, особи, які просять давати свідчення, повинні отримати дозвіл на це. Дозвіл 
повинен підтвердитись Директором, якщо ж дозволу просить сам Директор, то дати його може 
Правління.  Коли дати показання щодо інформації,  отримуваної  в Європолі,  просять офіцера 
зв’язку,  такий дозвіл буде наданий після погодження з Державою-членом, відповідальною за 
офіцера.
Крім  того,  якщо  існує  можливість,  що  свідчення  поширюватиметься  до  інформації  та 
відомостей, які Держава-член повідомила Європолу або які однозначно стосуються Держави-
члена, то перш ніж давати дозвіл, повинна бути з’ясована позиція цієї Держави-члена стосовно 
свідчення.
У дозволі давати свідчення може бути відмовлено лише в разі, коли це необхідно для захисту 
переважаючих інтересів Європолу або Державі-члена чи Держав, що потребують захисту.
Це  зобов’язання  застосовується  навіть  після  звільнення  з  посади  чи  з  роботи,  а  також 
припинення терміну діяльності. 
4. Кожна  Держава-член  повинна  витлумачувати  будь-яке  порушення  зобов’язання 

обережності  або  конфіденційності,  про  які  йшлося  в  параграфах  2  та  3,  як  порушення 
зобов’язань, яких вимагає її закон про службові та професійні таємниці чи положення про 
захист конфіденційного матеріалу.

Відповідно, кожна Держава-член повинна представити, не пізніше за дату набуття чинності цієї 
Конвенції, правила згідно з національним законом чи положеннями, згідно з якими в судовому 
порядку  переслідуватимуться  порушення  зобов’язань  обережності  чи  конфіденційності, 
зазначених  у  параграфах  2  та  3.  Вона  повинна  забезпечувати  застосування  цих  правил  та 
положень також до своїх співробітників, що контактують з Європолом у процесі їх роботи. 
Стаття 33:  Мови
1. Звіти та всі інші папери й документи, що представляють Правлінню, повинні подаватися 

всіма офіційними мовами Європейського Союзу;  робочими мовами Правління є офіційні 
мови Європейського Союзу.

2. Переклади,  потрібні  для роботи Європолу,  будуть  забезпечуватися  перекладним центром 
інституцій Європейського Союзу.

Стаття 34: Інформування Європейського Парламенту
1. Президія  Ради  кожного  року  подаватиме  спеціальний  звіт  про  роботу  Європолу 

Європейському Парламенту. Європейський Парламент отримуватиме поради щодо того, чи 
потрібно в якийсь спосіб поліпшувати цю Конвенцію.

2. Президія  Ради  або  її  представник,  призначений  Президією,  стосовно  Європейського 
Парламенту дотримуватиметься зобов’язань обережності або конфіденційності.



3. Зобов’язання,  викладені  в  цій  Статті,  не  суперечать  правам  національних  парламентів, 
Статті К.6 Договору про Європейський Союз та загальним положенням, що засновуються у 
відносинах з Європейським Парламентом, згідно з Розділом VI Договору про Європейський 
Союз.

Стаття 35: Бюджет
1. Кошториси всіх прибутків та витрат, включаючи кошти на спільний наглядовий орган та 

секретаріат, передбачені в Статті 22, готуватимуться на кожен фінансовий рік, і його статті 
вводитимуться до бюджету; до бюджету додаватиметься господарський план. Фінансовий 
рік починатиметься 1 січня й закінчуватиметься 31 грудня.

Прибутки й видатки, показані в бюджеті, повинні бути збалансовані.
П’ятирічний фінансовий план готуватиметься разом з бюджетом.
2. Бюджет  фінансуватиметься  із  внесків  Держав-членів  та  інших  випадкових  прибутків. 

Фінансовий внесок кожної Держави-члена визначатиметься згідно з пропорцією її валового 
національного продукту у загальній сумі валового національного продукту Держав-членів за 
попередній  рік.  Для  цілей  цього  параграфа,  “валовий  національний  продукт”  означає 
валовий національний продукт, визначений за Директивою Ради 89/130/ ЕЕС, Euratom від 13 
лютого 1989 року “Про гармонізацію підсумовування валового національного продукту за 
ринковими цінами”.

3. Щонайпізніше, як до 31 березня кожного року, Директор готує проект бюджету та проект 
господарського плану на наступний фінансовий рік і подає їх після перевірки Фінансовим 
Комітетом Правлінню разом з проектом п’ятирічного фінансового плану.

4. Правління  прийматиме  рішення  по  п’ятирічному  фінансовому  плану.  Робитиме  це  воно 
одностайно.

5. Після  ознайомлення  з  точкою  зору  Правління,  Рада  згідно  з  процедурою  викладеною  в 
Розділі  VI  “Договору  про  Європейський  Союз”,  затверджуватиме  бюджет  Європолу  не 
пізніше  30  червня  напередодні  майбутнього  фінансового  року.  Вона  робитиме  це 
одностайно. Прийняття бюджету Радою узаконить зобов’язання по кожній Державі-члену 
робити фінансові внески, що визначені для неї.

6. Директор втілюватиме в життя бюджет згідно з фінансовими приписами, передбаченими в 
параграфі 9.

7. Перевірку  за  споживаннями  та  витратами,  а  також  формуванням  та  збором  прибутку 
здійснюватиме фінансовий контролер від офіційного органу аудиту однієї із Держав-членів, 
який  буде  призначатися  Правлінням,  що  діятиме  одностайно  і  буде  підзвітним  йому. 
Фінансове врегулювання може передбачити до/після перевірку фінансовим контролером у 
випадку, коли виникають проблеми з окремих прибутків чи витрат.

8. Фінансовий Комітет  складатиметься  з  бюджетних представників  (по  одному)  від  кожної 
Держави-члена. Його завданням буде готуватись до дискусій у бюджетних та фінансових 
справах.

9. Рада  затверджуватиме  згідно  з  процедурою,  викладеною  в  Розділі  VI  “Договору  про 
Європейський  Союз”,  фінансові  правила,  що  визначатимуть  докладні  положення  щодо 
вироблення,  поліпшення  внаслідок  поправок  та  втілення  бюджету,  перевірки  його 
виконання, а також сплати фінансових внесків Державами-членами.

Стаття 36: Аудит
1. Розрахунки  всіх  прибутків  та  видатків,  уведених  до  бюджету,  разом  з  балансовою 

відомістю, що показує активи і пасиви Європолу, будуть об’ктом щорічного аудиту, згідно з 
положеннями про фінанси. З цією метою Директор подаватиме звіт про щорічний кошторис 
до 31 травня наступного року.

2. Аудит  проводитиметься  спільним  комітетом  аудиту,  що  складатиметься  з  трьох  членів, 
призначених  Судом  Аудиторів  Європейського  Співтовариства  на  пропозицію  його 
Президента. Термін перебування на цій посаді для його членів буде 3 роки; останні будуть 
змінюватись  в  такий  спосіб,  щоб  кожного  року особа,  яка  вже  була  членом комітету  з 
аудиту упродовж трьох років,  заміщалася.  Не зважаючи на положення другого  речення, 
термін перебування на посаді члена, після призначення:

1) хто є першим, буде два роки;



2) хто є другим, буде три роки;
3) хто є третім, буде чотири роки
у початковому складі спільного комітету з аудиту після того, як Європол почне функціонувати.
Будь-які кошти, затрачені на аудит, будуть віднесені до бюджету, згідно зі Статтею 25.
3. Спільний  комітет  з  аудиту  подаватиме,  згідно  з  процедурою,  викладеною  в  Розділі  VI 

“Договору про Європейський Союз” Раді звіт про перевірку річного кошторису; до цього 
Директору та фінансовому контролеру буде надана можливість висловлювати свою точку 
зору на звіт про аудит; звіт має бути обговорений на Правлінні.

4. Директор  Європолу  забезпечуватиме  членів  спільного  аудитного  комітету  всією 
інформацією  та  всілякою  допомогою,  яку  вони  потребуватимуть  для  виконання  свого 
завдання.

5. Рішення  про  виконання  Директором  бюджету  за  фінансовий  рік,  що  перевірявся, 
прийматиметься Радою після ознайомлення зі звітом про річний кошторис.

6. Докладні правила по виконанню аудиту будуть викладені у Постанові з фінансових питань.
Стаття 37: Угода про штабквартири
Необхідні  організаційні  питання,  що стосуються  утримання,  яке надаватиметься  Європолу у 
Державі  розташування  та  сприятливі  умови,  що  забезпечуються  цією  Державою,  а  також 
особливі правила держави-штаб-квартири Європолу для членів органів Європолу, заступників 
директора,  співробітників  та  членів  їх  сімей  будуть  сформульовані  в  угоді  про  розміщенні 
(штаб-квартири)  між  Європолом  та  Королівством  Нідерланди,  що  буде  укладена  після 
отримання одностайного схвалення з боку Правління.

VI. Відповідальність та правовий захист
Стаття 38: Відповідальність за несанкціоновану чи неправильну обробку даних
1. Кожна  Держава-член  буде  відповідальною  згідно  з  її  національним  законом  за  шкоду, 

заподіяну  будь-якій  особі  внаслідок  правових  чи  фактичних  помилок,  у  зберіганні  чи 
обробці  даних  у  Європолі.  Лише  Держава-член,  у  якій  сталася  подія,  що  призвела  до 
заподіяння  шкоди,  може  бути  суб’єктом  дії  для  компенсації  постраждалій  стороні,  яка 
звернеться до суду згідно з національним законом цієї Держави-члена. Держава-член може 
не відповідати на звинувачення, що інша Держава-член передала неточні дані, з тим щоб 
уникнути її відповідальності згідно з її національним законодавством перед постраждалою 
стороною.

2. Якщо такі правові чи фактичні помилки трапилися в результаті помилкового повідомлення 
даних або через недотримання зобов’язань, викладених у цій Конвенції,  з боку однієї чи 
більше  Держав-членів  або  внаслідок  несанкціонованого  чи  неправильного  зберігання  чи 
обробки   Європолом,  то  Європол  чи  інша  така  Держава-член  будуть  зобов’язані 
відшкодувати  у  відповідь на  запит,  компенсаційні  суми,  оскільки  дані  були  використані 
Державою-членом, на території якої було заподіяно шкоду  через порушення цієї Конвенції.

3. Будь-яка  суперечка  між такою  Державою-членом  та  Європолом чи  з  іншою  Державою-
членом з приводу принципу чи розміру відшкодування повинна адресуватися Правлінню, 
яке вирішуватиме справу двома третіми голосів.

Стаття 39: Інша відповідальність
1. Відповідальність  Європолу  за  контракти  буде  врегульовуватися  за  законом,  що 

застосовується до таких контрактів. 
2. У разі недоговірної відповідальності Європол буде зобов’язаний, незалежно від будь-якої 

відповідальності за Статтею 38, залагодити будь-яку шкоду, спричинену через помилку його 
органів  чи  його  заступників  директора  або  співробітників  при  виконанні  їх  обов’язків, 
оскільки це може бути поставлене їм у провину, незалежно від різних процедур заяви про 
шкоду згідно з законом Держав-членів.

3. Постраждала сторона матиме право вимагати, щоб Європол утримався або припинив будь-
яку дію.

4. Національні  суди  Держав-членів,  компетентні  у  справах  суперечок  з  приводу 
відповідальності Європолу, про що йдеться у цій Статті, будуть обмежені в своїх рішеннях 
посиланням на  відповідні  положення  Брюссельської  Конвенції  від  27  вересня  1968 року 



“Про юрисдикцію  та посилення рішень у цивільних та комерційних справах”, доповненої 
угодами про приєднання.

Стаття 40: Врегулювання суперечок
1. Суперечки між Державами-членами з приводу інтерпретації чи застосування цієї Конвенції 

буде на початковій стадії обговорюватись Радою згідно з процедурою, викладеною в Розділі 
VI “Договору про Європейський Союз” з ціллю пошуку врегулювання.

2. Коли  така  суперечка  не  врегульовується  в  межах  шести  місяців,  Держави-члени,  які  є 
учасницями  суперечки,  вирішуватимуть  угодою  між  собою  процедури,  згідно  з  якими 
остання врегульовуватиметься.

3. Положення про апеляції,  зазначені в правилах, що стосуються умов найму на роботу, що 
застосовуються до тимчасового та допоміжного штату Європейських Співтовариств, будуть 
прийнятними, принагідно, і до штату Європолу.

Стаття 41: Привілеї та імунітети
1. Європол,  члени  його  органів  та  заступники  директора,  а  також  співробітники 

користуватимуться привілеями та імунітетом, необхідними для виконання їх завдань згідно 
з  Протоколом, яким визначатимуться  правила,  що застосовуватимуться  у всіх Державах-
членах.

2. Королівство  Нідерландів  та  інші  Держави-члени  погодяться  в  одних  і  тих  же 
формулюваннях, що офіцери зв’язку, утримувані іншими Державами-членами, як і члени їх 
сімей  користуватимуться  цими  привілеями  та  імунітетами,  необхідними  для  належного 
виконання завдань офіцерів зв’язку в Європолі.

3. Протокол,  зазначений  у  параграфі  1,  буде  затверджено  Радою,  що  прийматиме  рішення 
одностайно, згідно з процедурою, викладеною в Розділі VI “Договору про Європейський 
Союз” і схвалений Державами-членами з відповідними конституційними вимогами.

VII.  Заключні положення
Стаття 42: Відносини з третіми державами та третіми органами
1. Наскільки  це  відповідатиме  виконанню  завдань,  описаних  у  Статті  3,  Європол 

налагоджуватиме  й  будуватиме відносини співробітництва  з  третіми  органами у межах 
змісту  Статті  10(4)  ,  пунктів  1  та  3.  Правління  одностайно  вироблятиме  правила,  що 
врегульовуватимуть ці відносини. Таке положення не буде суперечити Статті 10(4) та (5) 
та  Статті  18(2);  обміни  персональними  даними  матимуть  місце  лише  відповідно  до 
положень Розділів II та IV цієї Конвенції.

2. Наскільки це вимагатиметься для виконання завдань, описаних у Статті 3, Європол може 
встановлювати та розвивати відносини з третіми державами та третіми органами у межах 
змісту  Статті  10(4),  пунктів  4,  5,  6  та  7.  Ознайомившись  із  думкою  Правління,  Рада, 
приймаючи рішення одностайно, згідно з процедурою, викладеною в Розділі VI “Договору 
про Європейський Союз”, виробить правила, що врегульовують відносини, про які йдеться 
у першому реченні. Третє речення параграфу 1 застосовуватиметься принагідно. 

Стаття 43: Поправки до Конвенції
1. Згідно з процедурою, викладеною в Розділі VI “Договору про Європейський Союз”, Рада, 

діючи на пропозицію Держави-члена, після консультування з Правлінням буде одностайно 
вирішувати в межах Статті К.1(9) “Договору про Європейський Союз” стосовно будь-яких 
поправок до цієї Конвенції, які вона рекомендуватиме Державам-членам для затвердження 
згідно з їх відповідними конституційними вимогами.

2. Поправки набудуть чинності згідно зі Статтею 45(2) цієї Конвенції. 
3. Проте Рада, діючи одностайно згідно з процедурою, викладеною в Розділі VI “Договору про 

Європейський  Союз”,  може  вирішувати  з  ініціативи  Держави-члена  після  обговорення 
справи Правлінням, чи поширювати, вносити поправки або доповнення до визначення форм 
злочинів,  що містяться  в Додатку.  Вона,  крім того,  може вирішувати стосовно введення 
нових дефініцій форм злочинів, перерахованих у Додатку.

4. Генеральний Секретар Ради Європейського союзу повідомлятиме всі Держави-члени про 
дату набуття чинності поправок.

Стаття 44: Застереження



Застереження не дозволятимуться стосовно цієї Конвенції.
Стаття 45: Набуття чинності 
1. Ця  Конвенція  підлягатиме  прийняттю  Державами-членами  згідно  з  їх  відповідними 

конституційними вимогами.
2. Держави-члени повідомлятимуть депозитарія про виконання їх конституційних вимог для 

прийняття цієї Конвенції.
3. Ця Конвенція набуде чинності з першого числа місяця, що наступить через три місяці після 

повідомлення,  про  що  йдеться  в  параграфі  2,  Державою-членом,  яка  будучи  членом 
Європейського Союзу на момент прийняття Радою акту про складення цієї Конвенції, що 
вона є останньою у виконанні цієї формальності.

4. Без  перешкод  параграфу  2,  Європол  не  буде  займатися  своєю діяльністю згідно  з  цією 
Конвенцією, доки останній з актів, передбачених у Статтях 5(7), 10(1), 24(7), 30(3), 31(1), 
35(9) та 41(1) і (2) не набудуть чинності.

5. Коли Європол розпочне свою діяльність, діяльність Об’єднання Європолу з Наркотиків за 
спільним  рішенням  щодо  Об’єднання  Європолу  з  Наркотиків  від  10  березня  1995  року 
припиняється.

Водночас  все  обладнання,  профінансоване  зі  спільного  бюджету  Об’єднання  Європолу  з 
Наркотиків, вдосконалене чи вироблене Об’єднання Європолу з Наркотиків або розміщене для 
його  розпорядження  безкоштовно  Державою-штаб-квартирою  для  його  постійного 
користування, разом з усіма архівами цього об’єднання та незалежно впорядкованими файлами 
даних переходять у власність Європолу. 
6. Оскільки Рада затвердила акт складання цієї Конвенції, Держави-члени, діючи поодинці чи 

спільно, вживатимуть підготовчих заходів згідно з їх національним законом, необхідних для 
початку діяльності Європолу.

Стаття 46: Приєднання нових Держав-членів
1. Ця Конвенція відкрита для приєднання будь-якої Держави, що стане членом Європейського 

Союзу.
2. Текст  цієї  Конвенції  мовою  Держави,  що  приєднається,  підготовлений  Радою 

Європейського Союзу, буде автентичним.
3. Технологія приєднання буде повідомлятись через уповноважену особу.
4. Ця Конвенція набуде чинності для Держави, що приєднається до неї, в перший день місяця, 

що наступить по завершенню тримісячного терміну після надання депозитарію документу 
про приєднання чи в день набуття чинності цієї Конвенції, якщо вона ще не набуде чинності 
на час завершення зазначеного періоду.

Стаття 47: Депозитарій
1. Генеральний Секретар Ради Європейського Союзу діятиме як депозитарій цієї Конвенції.
2. Депозитарій  друкуватиме  офіційний  журнал  повідомлень  Європейських  Співтовариств, 

інструментарії та повідомлення, що стосуються цієї Конвенції.

Засвідченими підписами Уповноважені представники підписали цю Конвенцію
Виконано  в  Брюсселі  двадцять  шостого  дня  липня  року  одна  тисяча  дев’ятсот  дев’яносто 
п’ятого  в  єдиному  оригіналі  датською,  англійською,  фінською,  французькою,  німецькою, 
грецькою,  ірландською,  італійською  та  шведською  мовами,  кожен  текст  однаковою  мірою 
автентичний;  він  буде  депозитований  Генеральним  Секретарем  Ради  Європейського  Союзу, 
який передасть сертифікований примірник кожній з Держав-членів.

Додаток зазначений у Статті 2
Перелік інших серйозних форм міжнародного злочину, з якими Європол матиме справу, окрім 
тих, що вже передбачені Статтею 2(2) у зв’язку з цілями Європолу, викладеними в Статті 2(1).
Проти життя, його зашкодження та свобод особи:



— вбивство,  важкі  ушкодження  тіла  —  протизаконна  торгівля  людськими  органами  та 
тканинами — викрадення дітей (кіднапінг), незаконне утримування та взяття заручників — 
расизм та ксенофобія 

Проти власності чи громадського добра, включаючи шахрайство:
—  організоване  пограбування  —  незаконне  вивезення  культурних  цінностей,  включаючи 
антикваріат  і  твори  мистецтва  —  шахрайство  та  обдурювання  —  рекетирування  та 
виманювання — підробка та виробниче піратство (підробка авторського права)  — підробка 
адміністративних  документів  та  їх  вивезення  —  підробка  грошей  та  засобів  платежу  — 
комп’ютерна злочинність — корупція 
Незаконна торгівля та нанесення шкоди довкіллю: 
— незаконне ввезення зброї,  амуніції  та вибухових речовин — незаконне ввезення підданих 
небезпеці  видів  рослин  та  їх  різновидів  —  злочини  проти  навколишнього  середовища  — 
незаконне ввезення гормональних субстанцій (речовин) та інших стимуляторів росту.
Крім того, згідно зі Статтею 2(2), акт покладає на Європол компетенцію щодо однієї з форм 
злочинів,  наведених  вище,  а  також  щодо  справ  з  діяльністю  по  відмиванню  грошей   та 
пов’язаними з нею кримінальними злочинами.
Щодо форм злочинів, перерахованих у Статті 2(2) для цілей цієї Конвенції:
– “злочини,  пов’язані  з  ядерними  та  радіоактивними  речовинами”  означає  кримінальні 

злочини, перераховані в Статті 7(1), “Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів”, 
підписаній у Відні та Нью-Йорку 3 березня 1980 року, та тих, що відносяться до ядерних 
та/або  радіоактивних  матеріалів,  визначених  у  Статті  197  “Договору  про  Євроатом”  та 
Директиви 80/836 Євроатому від 16 липня 1980 року;

– “незаконна  контрабанда  іммігрантів”  означає  діяльність,  навмисно  спрямовану   на 
сприяння,  за  отримання  грошей,  в’їзду,  проживанню чи  працевлаштуванню  на  території 
Держав-членів Європейського Союзу, що суперечить правилам та умова, застосовуваним у 
Державах-членах;

– “торгівля  людей”  —  означає  піддавання  особи  реальному  чи  незаконному  володінню 
іншими особами з використанням насильства, погроз або образ гідності чи інтриг з метою 
експлуатації  чи  проституції,  форм  сексуальної  експлуатації  та  пригнічення  меншин, 
торгівля дітьми, від яких відмовилися;

– “злочини  щодо  моторних  перевізних  засобів”  означає  викрадення  чи  неправомірне 
присвоєння моторних засобів,  вантажних автомобілів,  напівпричепів,  вантажів вантажних 
автомобілів  та  напівпричепів,  автобусів,  мотоциклів,  караванів  та  сільськогосподарських 
перевізних засобів, робочих перевізних засобів, а також запасних частин таких перевізних 
засобів, отримання й приховування таких об’єктів;

– “незаконна діяльність по відмиванню грошей” означає кримінальні злочини перераховані в 
Статті  6(1)  до  (3)  Конвенції  Європейської  Ради  “Про  відмивання,  пошук  захоплення  та 
конфіскацію прибутків від злочину”, підписаної в Страсбурзі восьмого листопада 1990 року.

Форми  злочину,  зазначенні  в  Статті  2  та  в  Додатку  будуть  оцінюватися  компетентними 
національними органами згідно з національним законом Держав-членів, яким вони належать.

Декларації
Стосовно  Статті  10(1)  Конвенції,  “Федеральна  Республіка  Німеччина  та  Республіка  Австрія 
продовжуватимуть дбати, щоб наступний принцип був затверджений (схвалений) при складанні 
законопроекту по втіленню положень Статті 10(1):
Дані  про  осіб,  зазначений  у  пункті  1  першого  речення  Статті  10(1),  що  відрізняються  від 
перелічених  у  Статті  8(2)  та  (3),  можуть  зберігатися  лише тоді,  коли  існують  причини  для 
підозри,  оскільки  характер  дії  чи її  підготовки  або якоїсь  іншої  розшукової  інформації,  що 
кримінальні переслідування мають бути вжитими проти таких осіб за кримінальні злочини, що 
є в компетенції Європолу згідно зі Статтею 2”. 

Стосовно Статті 14(1), Статті 15(2) та Статті 19(8) Конвенції
1. “Федеральна  Республіка  Німеччина,  Республіка  Австрія  та  Королівство  Нідерландів 

передаватиме  дані  згідно  з  Конвенцією,  розуміючи,  що  неавтоматизовану  обробку  та 



використання таких даних Європол і Держави-члени будуть  виконувати в дусі  положень 
про захист даних цієї Конвенції”.

2. “Рада заявляє, що з огляду на Статті 14(1) і (3), 15(2) та 19(8) Конвенції, з урахуванням скарг 
стосовно рівня захисту даних, що обмінюються між Державами-членами та Європолом, у 
випаду неавтоматизованої  обробки  даних  Європол  буде  після  трьох  років  початку  своєї 
діяльності за участі спільного наглядового органу та кожного з національних контрольних 
органів діяти в межах сфери своєї компетенції — готувати звіт, що буде подаватися Раді для 
ознайомлення після розгляду на Правлінні”.

Стаття 40 (2)
“Наступні  Держави-члени  погоджуються,  що  в  таких  випадках  вони  будуть  систематично 
подавати матеріали обговорення Суду Справедливості Європейських Співтовариств:
Королівство  Бельгії  — Королівство  Данії  — Федеральна  Республіка  Німеччини  — Грецька 
Республіка — Королівство Іспанії — Французька Республіка — Ірландія, Італійська Республіка 
—  Велике  Герцогство  Люксембург  —  Королівство  Нідерланди  —  Республіка  Австрія  — 
Португальська Республіка, Республіка Фінляндія — Королівство Швеції”. 

Стаття 42
“Рада заявляє,  що Європол повинен  у  першу чергу встановити  відносини з  компетентними 
органами тих держав, з якими Європейські  Співтовариства та їх Держави-члени встановили 
конструктивний діалог”.

АКТ РАДИ
від 3 листопада 1998 року

на затвердження правил про конфіденційність інформації Європолу
(1999/С26/02)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Враховуючи Конвенцію, що спирається на Статтю К.3 “Договору про Європейський союз” про 
створення Європейської Поліції (Конвенція Європолу), зокрема Статтю 31(1), 
Враховуючи проект правил, представлених Правлінням, 
Беручи до уваги, що саме Раді, що діє одностайно, належить затверджувати відповідні правила 
про  конфіденційність  інформації,  отриманої  або  обмінюваної  з  Європолом,  на  підставі 
Конвенції Європолу,
УХВАЛИЛА ТАКІ ПРАВИЛА:

Розділ І
Дефініції та перелік

Стаття 1
Дефініції

У цілях цих правил,
(а)  “обробка  інформації”  (“обробка”)  означає  будь-яку  операцію  або  низку  операцій, 
здійснюваних по відношенню персональних чи не персональних даних автоматизованими чи 
неавтоматизованими діями, такі як збирання, записування систематизація, зберігання, адаптація 
чи зміна, витяг, консультування, використання, розкриття через передачу, поширення тощо, що 
робить доступною, вивірку чи комбінування, блокування, пошкодження чи знищення;
(б) “третя сторона” означає третю державу чи орган, зазначені в Статті 10(4) Конвенції;
(в)  “Комітет  Безпеки  Європолу”  означає  Комітет,  що  складається  з  представників  Держав-
членів та Європолу, описаний у Статті 3;
(г) “Координатор Безпеки Європолу” означає заступника директора, якому Директор Європолу 
— на виконання Статті  29(2)  Конвенції  Європолу — доручає,  окрім інших його обов’язків, 
функції координування та контролю у справах безпеки;
(д) “Офіцер Безпеки Європолу” означає офіцера Європолу, призначеного Директором Європолу 
й відповідального за питання безпеки згідно зі Статтею 5;



(е) “Правила безпеки” означає настанови по втіленню цих правил, створювані згідно зі Статтею 
6;
(є) “рівень безпеки” означає позначки безпеки Європолу 1, 2, 3 які ставляться на документах, 
оброблюваних Європолом або через нього, як це зазначено в Статті8;
(ж)  “пакет  безпеки”  означає  специфічну комбінацію засобів  безпеки,  що застосовуються  до 
інформації, яка підлягає якомусь рівневі безпеки Європолу, як це зазначено в Статті 8;
(з) “основний рівень захисту” — означає такий рівень захисту, що застосовуватиметься до всієї 
інформації оброблюваної Європолом чи через нього, окрім інформації, яка чітко маркована чи 
чітко розпізнається як інформація доступна для громадськості, як це зазначено в Статті 8(1).

Стаття 2
Сфера застосування

1. Ці  правила  встановлюють  засоби  безпеки,  застосовувані  до  всієї  інформації,  що 
обробляється Європолом чи через його організації.

2. Держави-члени вживають заходів для забезпечення того, щоб така інформація на її території 
отримувала рівень захисту, адекватний рівню захисту, запропонованого цими заходами.

3. Електронні  зв’язки  між  Європолом  та  національними  підрозділами  Держав-членів 
забезпечуватимуть  рівень  захисту,  що  є  еквівалентним  рівневі,  запропонованому  цими 
заходами.  Загальний стандарт  для  цих електронних  зв’язків  буде  прийнятий  одностайно 
Комітетом Безпеки після консультацій з компетентними органами Держав-членів.

4. Додаток до цього показує перегляд рівнів безпеки Європолу, про що йдеться  в Статті 8, та 
еквівалентне  маркування,  зараз  застосовуване  Державами-членами  до  інформації,  що 
підлягає  цим  рівням  безпеки.  Якщо  Держава-член  інформує  інші  Держави-члени  чи 
Європол про якісь  зміни  в  національних  положеннях  про рівні  безпеки  чи еквівалентне 
позначення,  Європол  проводитиме  ретельне  звірювання  зазначеного  вище  перегляду. 
Щонайменше,  раз  на  рік,  Комітет  Безпеки  Європолу  повинен  засвідчити  чи  відповідає 
перегляд сьогоденню.

Розділ ІІ
Відповідальність за безпеку

Стаття 3
Комітет безпеки Європолу

1. Комітет Безпеки Європолу буде створений із представників Держав-членів та Європолу, що 
зустрічатимуться щонайменше раз на рік.

2. Комітет  Безпеки  Європолу  матиме  своїм  завданням  радити  Правлінню  та  Директорові 
Європолу з питань, що стосуються політики безпеки, і включаючи застосування “посібника 
безпеки”.

3. Комітет Безпеки Європолу виробить свої правила процедури. Засідання Комітету Безпеки 
Європолу очолюватиме Координатор Безпеки.

Стаття 4
Координатор Безпеки

1. Координатор  Безпеки  буде  нести  основну  відповідальність  з  усіх  питань  безпеки, 
включаючи  заходи  безпеки,  викладені  в  цих  правилах  та  “Посібнику  з  безпеки”.  Він 
перевірятиме  дотримання  положень  безпеки  та  інформуватиме  Директора  про  всі 
порушення безпеки, котрий буде в серйозних випадках сповіщати про це Правління. Якщо 
таке порушення шкодить інтересам Держави-члена, то остання також буде поінформована.

2. Координатор Безпеки безпосередньо перед Директором Європолу.
Стаття 5

Офіцер Безпеки
1. Відповідальність  за  практичне  втілення  заходів  безпеки,  викладених  у  цих  правилах  та 

“Посібнику з безпеки” покладається на Офіцера Безпеки Європолу, котрий безпосередньо 
відповідальний перед Координатором Безпеки. Специфічні завдання Офіцера Безпеки такі:

(а) керівництво Відділом Безпеки Європолу;



(б) інструктування, допомога та надання порад штату Європолу та офіцерам зв’язку щодо їх 
обов’язків стосовно цих правил та “Посібника з безпеки”;
(в) нагляд за дотриманням положень, розгляд порушень цих положень та повідомлення про них 
якомога швидше Координатору Безпеки;
(г) постійний перегляд адекватності заходів безпеки на основі оцінок загрози. У зв’язку з цим 
він  доповідатиме  Координаторові  Безпеки,  як  правило,  щонайменше  раз  на  місяць,  а  у 
виняткових випадках, коли це буде необхідно, робитиме аналіз та висуватиме пропозиції;
(д) завдання, визначені для нього цими правилами чи “Посібником з безпеки”;
(е) інші завдання, поставлені перед ним Координатором Безпеки.
 
2. Офіцер  Безпеки  повинен  мати  найвищий  рівень  перевірки  благонадійності  згідно  з 

правилами, що застосовуються в Державі-члені, громадянином якої він є.
Стаття 6

Посібник з  безпеки; процедура та зміст
1. Посібник з безпеки повинен затверджуватися Правлінням після консультування з Комітетом 

Безпеки.
2. Посібник з безпеки містить:
(а) докладні правила про заходи безпеки використовувані в межах організацій Європолу, щоб 
забезпечити основний рівень захисту,  як це зазначено в Статті  8(1) цих правил, такі  заходи 
ґрунтуються  на Статтях 25 та 32(2) Конвенції  Європолу та з урахуванням Статті  31(3) цієї 
Конвенції;
(б)  докладні  правила  про  заходи  безпеки,  що  співвідносяться  з  різними  рівнями  безпеки 
Європолу та відповідними пакетами безпеки, зазначеними в Статті 8(2) та (3).
3. Поправки до Посібника з безпеки будуть затверджені згідно з процедурою викладеною в 

параграфі 1.
4. Для  комп’ютерної  системи  Європолу та  інших  комп’ютерних  систем,  використовуваних 

Європолом для обробки позначеної для захисту інформації,  “Система особливі вимоги до 
захисту”  (SSSR)  буде  схвалена  й  пристосована  згідно  з  процедурою,  викладеною  в 
параграфі  1.  Ця  “Система  особливих  вимог  до  захисту”  повинна  бути  погоджена  з 
відповідними положеннями Посібника з безпеки.

Стаття 7
Дотримання

Заходи безпеки, викладені в цих правилах та Посібнику з безпеки будуть дотримуватись усім 
штатом  Європолу  та  офіцерами  зв’язку,  а  також  іншими  особами,  що  мають  особливі 
зобов’язання обережності чи конфіденційності.

Розділ ІІІ. Основні принципи
Стаття 8. Основний рівень захисту, рівні захисту та пакети безпеки

1. Вся інформація, оброблювана Європолом чи через нього, окрім такої, що виразно позначена 
чи яка явно розпізнається як інформація для громадськості, буде підлягати основному рівню 
захисту у межах організацій  Європолу,  а  також Держав-членів.  Інформація,  яка підлягає 
основному рівневі захисту, не перебуватиме спільного позначення рівня безпеки Європолу, 
а оформлятиметься як інформація Європолу.

2. Згідно  зі  Статтею  2(2),  Держави-члени  забезпечуватимуть  застосування  основного  рівня 
захисту, згаданого в параграфі 1, розмаїттям заходів, згідно з національним законодавством 
та регулюючими документами, включаючи зобов’язання обережності та конфіденційності, 
що обмежують доступ до інформації  уповноваженому персоналу,  вимоги захисту даних, 
оскільки він стосується персональних даних, а також загальні технічні та процедурні заходи 
захисту безпеки інформації з урахуванням Статті 25(2) Конвенції Європолу.

3. Інформація, що вимагає додаткових заходів безпеки, підпадатиме рівневі безпеки Європолу, 
який зазначатиметься специфічним маркуванням. Інформації надаватиметься такий рівень 
безпеки, якщо це вкрай необхідно і лише на потрібний час.

4. Рівні безпеки Європолу будуть пронумеровані “Рівень Європолу з 1 по 3”;



Європол 1:  цей рівень надається  інформації,  несанкціонована  циркуляція  якої  матиме своїм 
результатом серйозну шкоду для основних інтересів Європолу чи одній або більше Держав-
членів.
Європол 2: цей рівень відповідає інформації,  несанкціонована циркуляція якої завдасть дуже 
серйозної шкоди суттєвим інтересам Європолу одній чи кільком Держав-членів.
Європол 3: цей рівень відповідає тій інформації, несанкціонована циркуляція якої матиме своїм 
наслідком екстремально серйозну шкоду  основним інтересам Європолу або одній чи більше 
Держав-членів.
Кожен  рівень  безпеки  Європолу  стосуватиметься  специфічного  пакету  безпеки,  що 
застосовуватиметься  в  організації  Європолу.  Пакети  безпеки  пропонуватимуть  різні  рівні 
захисту  залежно  від  інформації  та  з  урахуванням  кожного  шкідливого  впливу 
несанкціонованого  доступу,  ушкодження  або  використання  інформації  на  інтереси  Держав-
членів  чи Європолу.  Рівні  Європолу з  1  по 3 — з точки зору заходів  безпеки,  що повинні 
застосовуватися, — відповідають, існуючим міжнародним стандартам наскільки це можливо.
Якщо  збирається  інформація,  яка  за  рівнем  захисту  має  різні  рівні,  то  рівень  безпеки,  що 
надається їй далі,  буде  таким,  як і  рівень інформації,  що є найвищим. На всіх рівнях групі 
інформації може надаватися вищий рівень, ніж його мають частини інформації.
Переклад  маркованих  з  метою  захисту  документів  буде  підлягати  такому  ж  захисту,  що  й 
оригінали.
5. Пакети  безпеки  складатимуться  з  різних  заходів  технічного,  організаційного  чи 

адміністративного  характеру,  як  це  зазначено  в  Посібнику  з  безпеки.  Вони  повинні 
включати  дозволене  використання  даних,  що  підпадають  під  Статтю  17  Конвенції 
Європолу, - від необмеженого використання до невикористання без згоди автора.

Стаття 9
Вибір рівня безпеки

1. Держава-член,  яка  постачає  інформацію до Європолу,  нестиме  відповідальність  за  вибір 
відповідного  рівня  безпеки  для  такої  інформації  згідно  зі  Статтею  8.  Держава-член,  де 
необхідно, маркуватиме позначатиме рівень безпеки Європолу,  відповідно до Статті 8(4), 
коли поставлятиме її Європолу.

2. Вибираючи  рівень  безпеки,  Держава-член  повинна  враховувати  характер  інформації, 
відповідно до національних вимог, а також потребу оперативної гнучкості, необхідно для 
Європолу, щоб діяти адекватно.

3. Якщо Європол на основі інформації, що вже перебуває в обробці, — робить висновки, що 
вибір  рівня  безпеки  потребує  корекції  (можливе  усунення  або підвищення  такого  рівня, 
включаючи  додатковий  рівень  безпеки  документа,  що  попередньо  мав  основний  рівень 
захисту),  то він інформує Державу-член й погоджує  з  нею відповідність рівням безпеки. 
Європол не буде класифікувати, змінювати, додавати чи знімати рівень безпеки без такого 
узгодження.

4. Якщо інформація,  зібрана  Європолом,  спирається  на  інформацію від  Держави-члена  або 
складається  почасти  з  неї,  Європол  визначатиме,  узгоджуючи  з  Державою-членом,  чи 
достатній рівень захисту і чи не вимагається застосування рівня безпеки Європолу.

5. Якщо інформація виробляється самим Європолом, і якщо така інформація не спирається на 
отриману  від  Держави-члена  й  не  включає  останню,  Європол  встановлює  відповідний 
рівень  безпеки  для  такої  інформації,  використовуючи  критерії,  викладені  Комітетом 
Безпеки. Якщо необхідно, Європол позначає інформацію відповідно.

6. Держави-члени  та  Європол  консультуватимуться  з  Державою-членом,  якщо  інформація 
стосується  суттєвих  інтересів  іншої  Держави-члени,  щодо  застосування  якогось  рівня 
безпеки до такої інформації і якщо так, то якого саме.

Стаття 10
Корекція рівнів безпеки

1. Держава-член,  що  постачає  інформацію  до  Європолу,  може  в  будь-який  час  вимагати 
корекції  якогось  вибраного  рівня  безпеки,  включаючи  можливе  усунення  чи  додавання 
рівня.  Європол  буде  зобов’язаний  усунути,  змінити  чи  додати  рівень  безпеки,  згідно  з 
побажаннями зацікавленої Держави-члена.



2. Зацікавлена  Держава-член  може,  як  тільки  дозволять  обставини,  просити,  щоб  рівень 
безпеки був понижений або й відмінений.

3. Держава-член, що постачає інформацію Європолу, може визначати термін, упродовж якого 
застосовуватиметься  певний  рівень  безпеки,  та  будь-які  поправки  рівня  безпеки  по 
закінченню цього періоду.

4. Якщо  вибір  основного  рівня  захисту  чи  рівня  безпеки  визначався  Європолом,  згідно  зі 
Статтею  9(4),  то  уточнення  основного  захисту  чи  рівня  безпеки  буде  здійснюватися 
Європолом, погоджено із зацікавленою Державою-членом.

5. Якщо вибір рівня безпеки визначався Європолом, згідно зі Статтею 9(5), то Європол може 
уточняти чи змінювати рівень безпеки в будь-який час, коли це буде необхідно.

6. Якщо інформація, рівень безпеки якої, згідно з цією Статтею, було уточнено, вже передана 
іншим Державам-членам,  то  Європол буде  зобов’язаний поінформувати отримувачів  про 
зміну рівня безпеки. 

Стаття 11
Обробка, доступ та перевірка благонадійності

1. Доступ  та володіння інформацією буде обмежуватись у межах Європолу особами, які за 
своїми обов’язками чи зобов’язаннями повинні ознайомлюватися з такою інформацією або 
володіти нею. Особи, які уповноважені обробляти інформацію, повинні пройти перевірку на 
благонадійність і в подальшому пройти спеціальне тренування.

2. Всі  особи,  які  можуть  мати  доступ  до  інформації,  що  підлягає  певному рівню безпеки, 
вироблену  Європолом,  підлягають  перевірці  на  благонадійність  згідно  зі  Статтею  31(2) 
Конвенції  Європолу та Посібника з безпеки. Координатор Безпеки, діючи на пропозицію 
Офіцера Безпеки, відповідно до положень Посібника з безпеки, надає повноваження особам, 
що пройшли перевірку благонадійності на належному національному рівні. Які внаслідок їх 
обов’язків чи зобов’язань повинні будуть знайомитися з інформацією, що підлягає рівню 
безпеки Європолу. Він буде відповідальним за виконання параграфу 3.

3. Жодна особа не матиме доступу до інформації, що підлягає рівню безпеки без засвідчення 
благонадійності  на   належному  рівні.  Як  виняток,  Координатор  Безпеки  може  після 
консультування  Офіцера  Безпеки  дати  особливе  обмеження  повноваження  особам, 
перевіреним на рівні 1 чи 2, мати доступ до спеціальної інформації вищого рівня, якщо їм у 
міру  їх  обов’язків  та  зобов’язань  належить  в  особливому  випадку  обзнайомитися  з 
інформацією, що має вищий рівень безпеки Європолу.

4. Таке  повноваження  не  буде  надане,  якщо  Держава-член,  постачаючи  таку  інформацію, 
визначить, що свобода розсуду, дозволена Координатору Безпеки згідно з параграфом 3, не 
застосовуватиметься по відношенню до цієї інформації.

Стаття 12
Треті сторони

Укладаючи угоди про конфіденційність з третіми сторонами (учасниками), згідно зі Статтею 
18(6)  Конвенції  Європолу,  чи  угод,  згідно  зі  Статтею  42,  Європол  повинен  дотримуватись 
принципів,  викладених  у  цих  правилах  та  Посібнику  з  безпеки,  що  має  застосовуватися 
відповідно до інформації, що обмінюється з такими третіми сторонами.

Розділ IV. Заключні положення
Стаття 13 

Набуття чинності
Ці правила набувають чинності 1 січня 1999 року.

Стаття 14 
Перегляд правил

Будь-які  пропозиції  щодо  доповнрення  цих  правил  будуть  розглянуті  Правлінням  для 
прийняття їх Радою, згідно з процедурою, передбаченою Статтею 31(1) Конвенції Європолу.

Виконано в Брюсселі, 3 листопада 1998 року.
Від імені Ради



Президент
Б. Праммер

АКТ РАДИ
від 3 листопада 1998 року

про затвердження правил аналізу файлів Європолу
(1999/С26/01)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Враховуючи Конвенцію, що спирається на Статтю К.3 “Договору про Європейський Союз”, про 
створення  Європейської  Установи  Поліції  (Конвенція  Європолу,  зокрема  Статтю  10, 
враховуючи Конвенцію про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних, 
прийняту Радою Європи 28 січня 1981 року,
Враховуючи Рекомендацію №R(87)15 Комітету Міністрів Ради Європи від 17 вересня 1987 року 
про правила використання персональних даних у секторі поліції,
Враховуючи проект правил, представлених Правлінням, 
Беручи  до  уваги,  що Рада,  діючи одностайно,  може схвалювати  запровадження  правил  для 
робочих файлів у цілях аналізу, 
ЗАТВЕРДИЛА ТАКІ ПРАВИЛА:

Розділ I. Основні принципи
Стаття 1

Визначення (дефініції)
Для (цілей) цих правил:
(а) “персональні  дані”  означає  будь-яку  інформацію,  що  стосується  ідентифікованої  чи 
такої, що може бути ідентифікованою, фізичної особи: особа що може бути ідентифікована, — 
це та, котра може бути ідентифікована прямо чи опосередковано, зокрема через посилання на 
ідентифікаційний  номер  або  один  чи  більше  факторів,  специфічних  для  її  фізичної, 
психологічної, розумової, економічної, культурної чи соціальної ідентичності;
(б) “робочий файл для аналізу” означає файл, відкритий у цілях аналізу і згідно зі Статтею 
10(1) Конвенції Європолу;
(в) “аналіз”  означає  збирання,  обробку  чи  використання  даних  з  метою  допомоги 
кримінальному розслідуванню, згідно зі Статтею 10(2) Конвенції Європолу;
(г) “обробка  персональних  даних”  (“обробка”)  означає  будь-яку  операцію  чи  низку 
операцій,  що  виконується  над  персональними  даними  автоматизованими  чи 
неавтоматизованими  засобами,  таких  як:  збирання,  записування,  систематизація,  зберігання, 
актуалізація  чи  зміна,  витяг,  консультування  (отримання  довідки),  використання,  розкриття 
через передачу, поширення тощо, що робить доступною, вивірку чи комбінування, блокування, 
пошкодження чи знищення;

Стаття 2
Сфера застосування

Правила, викладені в цьому тексті, застосовуватимуться в обробці даних у цілях аналізу, як це 
передбачено в Статті 10(1) Конвенції Європолу.

Стаття 3
Дані, що надходять у цілях аналізу

1. Дані можуть пропонуватися для включення в робочій файл аналізу як у структурованій, так 
і неструктурованій формі. Держава-член, що надсилає дані,  повідомлятиме Європолу про 
цілі, з якою постачаються дані та про будь-які обмеження щодо їх використання, стирання 
чи знищення, включаючи обмеження для доступу у загальних чи специфічних поняттях.

Держави-члени можуть також інформувати Європол про будь-яке з таких обмежень пізніше.
Європол повинен забезпечувати, щоб перші сторони, що постачають інформацію, повідомляти 
Європолу про ціль, з якою ці дані передаються, та про обмеження в їх використанні.



2. Згідно зі  Статтею 15(1) Конвенції  Європолу,  такі  дані лишатимуться  на відповідальності 
Держави-члена, що їх постачала, і підлягати її національному законодавству, аж поки вони 
не будуть включені в робочий файл аналізу без зашкодження відповідальності Європолу за 
дані, як це викладено в цьому параграфі.

Європол нестиме відповідальність за забезпечення того,  щоб до ці дані були доступні  лише 
Державі-члену,  що їх надіслала,  або здійснюють аналіз  співробітники,  наділені  цим правом, 
згідно зі  Статтею 10(2) (1) Конвенції  Європолу,  з метою визначення, чи включати ці дані у 
робочій файл аналізу.
Якщо  Європол  після  оцінки  має  підстави  дійти  висновку,  що  передані  дані  неточні  чи 
неактуальні, він інформуватиме Державу-члена, яка надіслала дані.
3. Дані, які після оцінки не були відібрані для включення до файлу аналізу або до паперового 

файлу  чи  документів,  що  містять  дані,  що  були  включені,  залишатимуться  на 
відповідальності Держави-члена, що прислала ці дані, відповідно до Статті 15(1) Конвенції 
Європолу, і підлягатимуть її національному законодавству, не суперечачи відповідальності 
Європолу за дані, як це окреслено в цьому параграфі.

Європол  нестиме  відповідальність  за  те,  щоб  такі  дані,  паперові  файли  чи  документи 
зберігалися  окремо  від  файлу  для  аналізу  і  були  доступними  лише  Державі-члену,  що  їх 
постачив, або аналізуючому Європолу, уповноваженому згідно зі Статтею 10(2) (1) Конвенції 
Європолу, для таких цілей:
(а) їх подальшого залучення до робочого файлу аналізу;
(б) перевірки, чи дані, що вже були включені до файлу аналізу, є точними й відповідними;
(в) перевірки, чи додержано вимоги, що місяться в цих правилах чи в Конвенції Європолу;
Такі дані також можуть бути доступними в інтересах суб’єкта даних, що вимагає захисту.  В 
цьому разі дані можуть бути використані лише за наявності згоди особи.
Такі дані, паперові файли та документи повинні повертатися Державі-члену, яка прислала їх, 
або стиратися чи знищуватися інакше, якщо перестануть бути необхідними у цілях, викладених 
вище. Вони повинні стиратися чи знищуватися в інший спосіб у будь-якому разі після закриття 
робочого файлу аналізу.
4. Якщо дані, про які йдеться в цій Статті, передані третьою стороною, Європол відповідає за 

те,  щоб  принципи,  викладені  в  цій  Статті,  застосовувалися  до  таких  даних,  слідуючи 
правилам, сформульованим Радою згідно зі Статтею 10(4) Конвенції Європолу.

Стаття 4
Обробка даних

1. Якщо  необхідно  для  досягнення  цілей,  викладених  у  Статті  2  Конвенції  Європолу, 
персональні дані, які вказуються в Статтях 5 та 6, можуть бути оброблені Європолом тією 
мірою,  якою  вони  є  адекватними,  точними,  відповідними  і  ненадмірними  щодо  цілей 
робочого файлу, до якого вони включені; Європол має забезпечити те, щоб вони зберігалися 
не довше, ніж цього вимагають цілі.  Необхідність утримання даних збереженими в цілях 
робочого файлу аналізу переглядатиметься  регулярно згідно зі  Статтею 7 цих правил та 
Статті 21 Конвенції Європолу.

2. Кожна Держава-член, причетна до плану аналізу, згідно з її національним законодавством, 
як це передбачено Статтею 10(3) Конвенції Європолу, вирішуватиме якою мірою вона може 
надсилати такі дані.

Стаття 5
Дозволи про відкриття файлів аналізу

1. У  кожному  дозволі  про  відкриття  файлу  аналізу,  як  того  вимагає  Стаття  12  Конвенції 
Європолу, Європол повинен зазначити, які категорії даних, зазначених у Статті 6, на його 
думку, необхідні для цілей конкретного робочого файлу аналізу.

2. Європол зазначатиме також у його дозволі, чи дані, що стосуються расового походження, 
релігійних  чи інших переконань,  політичних  поглядів,  сексуального  життя  або здоров’я, 
можуть включатися до робочого файлу аналізу за категорією, наведеною в Статті 6, і чому 
такі дані вважаються абсолютно необхідними для цілей файлу аналізу.

Якщо дані, зазначені вище, стосуються категорій осіб, поданих у Статті 6(3) та (6), то мають 
наводитися  й  потрібні  обґрунтування  для  наказу  про  відкриття  файлу,  і  такі  файли 



оброблятимуться  лише за чітким запитом двох чи більше держав Держав-членів,  що беруть 
участь у проекті аналізу. Такі дані стиратимуться, коли перестануть бути необхідними в цілях, 
задля яких вони зберігалися.
3. Накази, зазначенні в цій Статті, включаючи наступні доповнення й поправки, вимагатимуть 

схвалення Правління Європолу, після врахування коментарів Спільного наглядового органу, 
згідно зі Статтею 12(1) та (2) Конвенції Європолу.

Стаття 6
Персональні дані у робочих файлах аналізу

1. Якщо персональні дані зберігаються в робочих файлах з метою аналізу, то до них додається 
нотатка, в якій зазначається категорія осіб, за якою дані зберігаються.

2. Наступні категорії персональних даних, включаючи пов’язані з ними адміністративні дані, 
можуть оброблятися щодо осіб, перелічених у Статті 10(1) (1) Конвенції Європолу,:

(а) Особисті деталі
1. Теперішнє й колишнє прізвище
2. Теперішнє й колишнє перше ім’я
3. Дівоче прізвище
4. Батькове ім’я (у разі потреби в цілях ідентифікації)
5. Материне ім’я  (у разі потреби в цілях ідентифікації)
6. Стать
7. Дата народження
8. Місце проживання
9. Національність
10. Родинний (сімейний) стан
11. Прізвисько
12. Тюремне прізвисько
13. Вигадане чи несправжнє ім’я
14. Теперішнє та колишнє місце проживання та/або юридична адреса

(б)Фізичний опис
1. Фізичний опис
2. Відмінні ознаки (родимі плями, шрами, татуювання тощо).

(в) Ідентифікаційні засоби
1. Ідентифікаційні документи
2. Номер паспорта/картки, що ідентифікують громадянина
3. Ідентифікаційний номер громадянина, якщо є 
4. Візуальне зображення та інша інформація про зовнішність
5. Судова ідентифікаційна інформація типу відбитки пальців, результати ДНК (якщо це 

необхідно  в  ідентифікаційних  цілях,  але  без  інформації,  що  характеризує  особу), 
голос, група крові, інформація про зуби.

(г) Заняття та уміння (навики)
1. Теперішня робота та вид діяльності
2. Колишні роботи та види діяльності
3. Освіта (шкільна/університет/спеціальна)
4. Кваліфікації
5. Навики (уміння) та інші галузі знань (мова/інше)

(д) Економічна та фінансова інформація
1. Фінансові дані (банкові рахунки та коди, кридитні картки тощо)
2. Грошові вклади
3. Володіння в долі/інші вклади
4. Дані про власність
5. Зв’язки з компаніями
6. Банкові та кредитні контакти
7. Податкове становище
8. Інша інформація, що стосується влаштування фінансових питань

(е) Дані про поведінку



1. Стиль життя (витрачання зверх можливості) та побут
2. Рухи
3. Місця частого відвідування
4. Зброя та інші небезпечні інструменти
5. Небезпечність
6. Спеціальні  ризики,  якто  можливість  втечі,  використання  дублера,  зв’язки  з 

персоналом виправного закладу
7. Кримінальні нахили і профіль
8. Наркозалежність (вживання наркотиків)

(є) Контактуючі й партнери, в тому числі тип і характер контакту чи зв’язку
(ж) Використовувані засоби зв’язку, такі як телефон (статичний/мобільний), факс, пейджер, 
електронна пошта, поштові адреси, інтернет.
(з) Транспортні  засоби,  якто  моторні  транспортні  засоби,  човни,  повітряні  засоби, 
включаючи інформацію, що ідентифікує ці засоби пересування (реєстраційні номери).
(и) Інформація, що стосується кримінальної злочинності, компетентність Європолу, згідно 
зі Статтею 2 Конвенції Європолу:

1. Попередні засуджування
2. Підозрювана причетність до кримінальної діяльності
3. Modi operandi
4. Засоби, які були чи можуть бути використані в підготовці чи скоєнні злочину
5. Членство в кримінальних групах/організаціях та позиція в групі/організації
6. Становище та функція в кримінальній організації
7. Географічний обсяг кримінальної злочинності
8. Матеріали, зібрані в ході розслідування, — відео, фото картки.

(і) Посилання на інші банки даних, у яких зберігаються дані на особу:
1. Європол 
2. Поліцейські/ митні установи
3. Інші правоохоронні органи
4. Міжнародні організації
5. Державні органи
6. Приватні установи

(ї) Інформація на юридичних осіб, пов’язаних з даними про які йшлося в пунктах (д) та (и):
1. Назва юридичної особи
2. Розташування
3. Дата й місце створення
4. Адміністративний реєстраційний номер
5. Юридична форма 
6. Капітал
7. Сфера діяльності
8. Національні та міжнародні підрозділи
9. Директори
10.  Зв’язки з банками 

3. Контактуючі  та  партнери,  як  зазначалося  в  Статті  10(1)(4)  Конвенції  Європолу,  це,  слід 
вважати, особи, що мають невипадкові, а інші контакти з особами, згідно з параграфом 2, 
тією  мірою,  що  існує  достатня  підстава  вважати,  що  інформація,  що  стосується  осіб, 
перелічених  у  параграфі  2,  і  яка  підлягає  аналізу,  може  бути  отримана  через  них,  і 
забезпечити, щоб вони не були включені до однієї з категорій осіб, зазначених у параграфах 
2 або 4 – 6. Враховуючи контактуючих та партнерів, дані, зазначені в параграфі 2, можуть 
зберігатися скільки необхідно, якщо існує причина сподіватися, що вони знадобляться для 
аналізу ролі таких осіб, як контактуючі чи партнери.

У зв’язку з цим слід враховувати:
– стосунки цих осіб з особами, зазначеними в параграфі 2, перевіряються якомога скоріше;
– якщо  припущення,  зазначене  в  першому  підпараграфі,  виявиться  безпідставним,  дані 

знищуються без відкладання;



– якщо такі особи підозрюються у скоєнні злочину, що належить до компетенції Європолу, 
згідно  зі  Статтею  2  Конвенції  Європолу,  але  були  засуджені  за  такі  злочини,  або якщо 
існують серйозні підстави за національним законом вважати, що вони скоять такі злочини, 
всі дані, перелічені в параграфі 2, можуть зберігатися;

– якщо перевірка стосовно попередньо зазначеного неможлива, то це повинно враховуватися 
при вирішенні питання про необхідність та термін зберігання для подальшого аналізу;

– дані про контактуючих та партнерів контактуючих і партнерів не повинні зберігатися,  за 
винятком  даних  про  тип  і  природу  їх  контактів  і  зв’язків  з  особами  передбаченими  в 
параграфі 2.

4. Що стосується осіб, які були жертвами одного зі злочинів, що розглядаються, або стосовно 
того,  кому  певні  факти  дали  підставу  гадати,  що  вони  могли  бути  жертвами  злочинів, 
зазначених у Статті 10(1) (3) Конвенції Європолу, такі дані можуть зберігатися відповідно 
до параграфа 2, (а) до (с) (з), як і наступні категорії даних:

(а) дані ідентифікації жертви
(б) причина для переслідування
(в) нанесення шкоди (фізичної/фінансової, психологічної/іншої)
(г) анонімність гарантується
(д) участь у судових слуханнях можлива
(е) інформація пов’язана зі злочином і надана такими особами або через них, в тому числі й 
про їх стосунки  з  іншими особами,  якщо це необхідно для ідентифікації  осіб,  зазначених у 
параграфі 2.
Інші дані, віднесені до параграфа 2, можуть зберігатися як необхідні за наявності причини, що 
дозволяє припускати, що вони знадобляться для аналізу ролі особи як жертви чи потенційної 
жертви.
Дані, не потрібні для подальшого аналізу, знищуються.
5. Щодо  осіб,  які  могли  б  бути  викликані  давати  показання  в  розслідуванні  у  зв’язку  зі 

злочинами,  що  розглядаються,  або  в  подальших  кримінальних  судових  справах,  як 
зазначено в Статті 10(1) (2) Конвенції Європолу, то дані можуть зберігатися, відповідно до 
параграфа 2, пункти (а) до (в) (з),  так само, як і категорії  даних, що підпадають під такі 
критерії:

(а) інформація, пов’язана зі злочином, надана такими особами, включаючи інформацію про 
їх взаємини з іншими особами, що входить до робочого файлу аналізу;
(б) анонімність має гарантуватися;
(в) захист гарантований і ким;
(г) нова ідентичність;
(д) участь у судових слуханнях можлива
Інші  дані,  про  що  йдеться  в  параграфі  2,  можуть  зберігатися  як  необхідні  із  зазначенням 
причини, що дає підстави сподіватися,  що вони знадобляться для аналізу ролі таких осіб як 
свідків.
Дані, непотрібні для подальшого аналізу, знищуються.
6. Стосовно  осіб,  які  можуть  забезпечити  інформацію  про  кримінальні  злочини,  що 

розглядаються,  як  зазначено  в  Статті  10(1)  (5)  Конвенції  Європолу,  то  дані  можуть 
зберігатися, відповідно до параграфа 2 (а) до (в) (з), як і категорії даних, що підпадають під 
такі критерії:

(а) Закодовані особисті деталі
(б) Тип поданої інформації
(в) Анонімність має гарантуватися
(г) Захист має гарантуватися і ним
(д) Нова ідентичність
(е) Участь у судових слуханнях можлива
(є) Негативні враження 
(ж) Винагорода (фінансова/схвалення)
Інші дані, зазначені в параграфі 2, можуть зберігатися як необхідні за наявності причини для 
сподівань, що вони знадобляться при визначенні ролі таких осіб як інформантів.



Дані, непотрібні для подальшого аналізу, знищуються.
7. Якщо  в  будь-який  час  у  ході  аналізу  стане  очевидним  на  підставі  серйозних 

підтверджуючих вказівок,  що особа,  включена до робочого файлу аналізу,  повинна бути 
віднесена до іншої категорії осіб, як це зазначено в цій Статті, а не до тієї, куди її включено 
спочатку,  Європол  може  обробляти  дані  лише  про  таку  особу,  що  віднесена  до  нової 
категорії, а решта даних знищується.

Стаття 7
Часові обмеження на перевірку й тривалість зберігання

1. Коли приймається  рішення  щодо  продовження  терміну  зберігання  персональних  даних, 
відповідно  до  Статті  6  у  контексті  Статті  21  Конвенції  Європолу,  потрібно  віддавати 
перевагу  інтересам  Європолу  у  виконанні  його  завдань,  а  не  інтересам  правомірного 
захисту даних суб’єкта даних, про якого зберігаються дані.

Потреба у продовженому зберіганні всіх персональних даних, включених до робочих файлів 
аналізу,  переглядатиметься  щорічно.  Невідміняючи  цей  щорічний  аналіз,  потреба  у 
продовженому  зберіганні  переглядатиметься,  якщо  складуться  такі  обставини,  які 
вимагатимуть, щоб дані були знищені або виправлені.
При перегляді слід враховувати потребу зберігати дані у зв’язку з висновком про можливий 
запит  її  в  особливому  випадку,  заключним  судовим  рішенням,  зокрема,  виправданням, 
реабілітацією,  проведеними  засудженнями,  амністіями,  віком  суб’єкта  даних,  особливою 
категорією даних.
Потреба  в  продовженому  зберіганні  персональних  даних  у  робочих  файлах  аналізу 
вирішуватиметься учасниками аналізу згідно зі Статтею 10(8) Конвенції Європолу. якщо згода 
про необхідність продовження зберігання даних не буде досягнута між учасниками, то рішення 
прийматиме Правління згідно зі Статтею 28(1) (7) Конвенції Європолу.
2. Якщо  кримінальне  розслідування  проти  осіб,  зазначених  у  Статті  6(2),  без  можливості 

апеляції,  завершується  судовим  рішенням  або  інакше,  і  це  рішення  повідомляється 
Європолу Державою-членом чи третьою стороною, Європол перевіряє, чи можуть дані під 
впливом  такого  рішення  зберігатися,  змінюватися  чи  використовуватися.  Якщо  такий 
висновок може бути зроблено з причин для рішення чи інших розслідувань, що особа не 
вчинила або не незаконно вчинила злочин, або що причини для рішення залишають це 
питання відкритим, дані під впливом такого рішення знищуються, якщо не буде суттєвих 
підстав  для  припущення,  що  вони все  ще придатні  для  цілей  робочого  файлу аналізу. 
Судове рішення додається до даних уже включених до файлу. Більш того, ці дані можуть 
оброблятися у утримуватися з належною повагою до змісту та оголошення зазначеного 
вище рішення, а також до прав, яке воно дає подібній особі.

3. Персональні  дані  не  можуть  зберігатися  довше,  ніж  три  роки  в  цілому.  Таке  часове 
обмеження  починає  збігати  знову  з  дати,  коли  трапилась  подія,  що  спричинилася  до 
зберігання даних стосовно особи. Якщо через повторний часове обмеження дані стосовно 
осіб, зазначених у Статті 6(3) до (6), зберігаються у файлі аналізу більше п’яти років, про 
це слід інформувати Спільний наглядовий орган.

4. Якщо у ході розгляду діяльності Європолу Спільним наглядовим органом, про який ішлося 
в Статті 24 Конвенції Європолу, виявиться, що персональні дані утримуються в супереч 
цим правилам, Спільний наглядовий орган, якщо вважатиме за потрібне, поінформує про 
це Директора, згідно зі Статтею 24(5) Конвенції Європолу. Якщо  Спільний наглядовий 
орган,  згідно  зі  Статтею  24(5)  Конвенції  Європолу,  передав  справу  щодо  зобов’язань 
знищення  Правлінню,  то  передача  таких  даних  буде  заборонена  без  попереднього 
розпорядження  Правління.  У виняткових  випадках  Директор  може дозволити  передачу 
даних  до  схвалення  Правлінняя,  якщо  буде  визнано,  що  вкрай  необхідно  для  захисту 
основних інтересів Держави-члена у межах цілей Європолу або в інтересах запобігання 
серйозної  навислої  небезпеки.  В  таких  випадках  дозвіл  Директора  приєднується  до 
документу, що направляється в Правління та Спільний наглядовий орган.

Стаття 8
Збір і запис даних



Дані,  що  зберігаються  у  фалах  в  цілях  аналізу,  розпізнають  за  оцінкою  джерела  та  мірою 
актуальності або надійності інформації, відповідно до Статті 11. Дані, що спираються на факти, 
відокремлюються від тих, що ґрунтуються на міркуваннях чи особистих оцінках. 

Стаття 9
Внутрішній захист даних

Директор Європолу вживає заходів  необхідних для забезпечення дотримання цих правил та 
інших положень про захист даних. З цією метою він призначає досвідченого члена штату, який 
за своїми обов’язками відповідальний безпосередньо перед Директором.

Розділ ІІ. Класифікація
Стаття 10

Класи файлів аналізу
Робочі файли в цілях аналізу можуть бути:
(а) загальними або стратегічними, якщо їх ціль полягає в обробці відповідної інформації, 
що  стосується  особливої  проблеми,  чи  розвивати,  покращувати  ініціативи  компетентних 
органів, що зазначено в Статті 2(4) Конвенції Європолу;
(б) оперативні,  ціль яких полягає в отриманні  інформації  про одну чи більше кримінальних 
діяльностей,  зазначених  у  Статті  2  Конвенції  Європолу,  які  торкаються  випадку,  особи  чи 
організації,  щоб  розпочати,  допомогти  чи  завершити,  згідно  зі  Статтею  10(2)  Конвенції 
Європолу,  двостороннє  чи  багатостороннє  розслідування  міжнародного  характеру, 
забезпечивши, щоб його учасниками були дві або більше Держав-членів.

Стаття 11
Оцінка джерела та інформації

1. Джерело  інформації,  що  надходить  з  Держави-члена,  повинно  оцінюватися  наскільки 
можливо Державою-членом, що постачає інформацію, на основі таких критеріїв:

а) чи  не  існує  сумніву  в  автентичності,  надійності  та  компетентності  джерела,  яке  в 
минулому довело всіма випадками, що йому варто довіряти;
б) джерело, від якого отримано інформацію, у більшості випадків довело свою надійність;
в) джерело, від якого отримано інформацію, більшістю випадків довело свою ненадійність;
г) надійність джерела не може бути оцінена.
2. Інформація,  що  надходить  від  Держави-члена,  повинна  оцінюватися  по  можливості 

Державою-членом, що постачає інформацію, за її надійністю згідно з такими критеріями:
(1) інформація, точність якої поза сумнівом;
(2) інформація відома особисто джерелу, але не відома особисто офіційній особі, що передає її;
(3) інформація  не  відома  особисто  джерелу,  але  підтверджується  іншою  інформацією,  вже 

записаною;
(4) інформація, невідома особисто джерелу і не може бути підтверджена.
3. Якщо Європол на  основі  інформації,  якою володіє,  дійде  висновку,  що оцінка  потребує 

поправки,  він  повинен  інформувати  Державу-члена  і  постаратись  погодити  корекцію 
оцінки. Європол не мінятиме оцінки без такої згоди.

4. Якщо Європол отримає дані  або інформацію від  Держави-члена без оцінки,  Європол по 
можливості намагатиметься оцінити надійність джерела чи інформації на основі інформації, 
якою вже володіє.  Оцінка  особливих даних  та  інформації  повинна  мати  місце  в  угоді  з 
Державою-членом,  що  постачає  інформацію.  Держава-член  та  Європол  можуть  також 
погодитись у загальних виразах про оцінку специфічних типів даних чи особливих джерел. 
Правління буде інформоване про такі загальні угоди. Якщо дані передані до Європолу на 
основі таких загальних угод, це зазначається разом з даними.

Якщо угоди по специфічному випадку не досягнуто або не існує угода і в загальних виразах, 
Європол сам оцінюватиме інформацію чи дані, відповідно до параграфів 1(г) та 2(4) вище.
5. Якщо  Європол  отримає  дані  чи  інформацію  від  третьої  сторони,  ця  Стаття 

застосовуватиметься відповідно.
6. Якщо інформація,  включена до  робочого файлу аналізу,  є  результатом аналізу,  Європол 

оцінює  таку  інформацію  згідно  з  цією  Статтею  та  погоджує  з  Державами-членами,  що 
беруть участь в аналізі.



Розділ ІІІ. Правила використання файлів аналізу та даних аналізу
Стаття 12

Відкриття файлів
1. Робочі файли для аналізу відкриваються з ініціативи Європолу або на прохання Держави-

члена,  що  надіслала  ці  дані,  згідно  з  процедурою,  визначеною  в  Статті  12  Конвенції 
Європолу.

2. Згідно зі Статтею 12(1) Конвенції Європолу, Спільний наглядовий орган може направити 
свої коментарі в письмовій формі Правлінню. Правління надасть Спільному наглядовому 
органові два місяці, щоб упоратися з цим завданням. Примірник цих письмових коментарів 
надсилається Директорові Європолу.

Правління  може  запросити  представників  Спільного  наглядового  органу   взяти  участь  в 
обговоренні порядку відкриття робочих файлів аналізу.
3. Згідно  зі  Статтею  12(2)  Конвенції  Європолу,  Директор  Європолу  може  обґрунтувати  в 

письмовій формі терміновість відкриття файлу.
При цьому він не забуває інформувати членів Правління про назву, суб’єкта і цілі файлу та про 
ту  інформацію,  яка  необхідна  для  доведення  нагальності.  Аналітична  діяльність  може 
розпочинатися негайно після того як процедура, викладена  в Статті 12(1) Конвенції Європолу, 
була розпочата, але результати не можуть повідомлятися до того, поки Правління не дасть своєї 
згоди згідно з процедурою, викладеною в Статті  12(1) Конвенції  Європолу.  Якщо правління 
відмовиться дати згоду, дані негайно знищуються.
У виняткових випадках, Директор може дозволити передачу результатів без попередньої згоди 
Правління,  якщо  це  вважатиметься  виключно  необхідним  для  захисту  важливих  інтересів 
Держав-членів у межах цілей Європолу або для запобігання серйозній навислій небезпеці.  У 
таких випадках дозвіл Директора додається до документу, що направлятиметься Правлінню та 
Спільному наглядовому органу.
4. Якщо в ході аналізу виникне необхідність поліпшити порядок відкриття робочого файлу 

аналізу,  то  процедури,  викладені  в  Статті  12  Конвенції  Європолу  та  цій  Статті, 
застосовуються відповідно.

Стаття 13
Передача даних чи інформації, утримуваної в файлах аналізу

Передача персональних даних, що містяться в робочих файлах аналізу,  якійсь Державі-члену 
або першій стороні записується в файлі.
Спільно з Державою-членом чи третьою стороною, що надали дані, Європол у разі  потреби 
перевіряє дані на точність та відповідність Конвенції Європолу не пізніше часу їх передачі. По 
можливості всі передачі повинні зазначати судові рішення, а також рішення про непритягнення 
до відповідальності, якщо йдеться про дані, які ґрунтується на міркуваннях чи оцінках особи, 
що перевірені разом з Державою-членом чи третьою стороною, які надали інформацію, перед їх 
передачею із зазначенням міри точності чи надійності.
Отримуюча Держава-член інформує Державу-член, що передає дані на прохання першої, про 
використання переданих даних та результати, отримані внаслідок такого використання, якщо це 
дозволяється законодавством отримуючої Держави-члена.
Якщо  існують  якісь  обмеження  у  використанні  даних,  відповідно  до  Статті  17  Конвенції 
Європолу, вони повинні записуватися з даними, і отримувачі результатів аналізу інформуються 
про це.

Стаття 14
Процедури контролю

Слід  забезпечити,  щоб  положення  про  збереження  даних,  викладені  в  Статті  25  Конвенції 
Європолу, задовольнялися при розробці плану по захисту даних, що обробляються Європолом, 
через  постійне  оновлення  їх  відповідно до оцінки  загрози  безпеки  Європолу.  План безпеки 
повинен бути схвалений Правлінням.

Стаття 15
Використання та зберігання даних аналізу та результатів аналізу



1. Усі персональні дані та результати аналізу, передані з робочого файлу аналізу, можуть бути 
використані  відповідно  до  цілі  файлу  або  для  боротьби  з  іншими  серйозними  формами 
злочину з  дотриманням будь-яких обмежень у використанні,  як це  вирішено Державою-
членом на основі Статті 17(2) Конвенції Європолу. Дані, зазначені в Статті 5(2) цих правил, 
можуть бути передані лише за умови погодження з Державою-членом, що надала інші дані.

2. Після  закриття  робочого  файлу  аналізу  всі  дані,  розміщені  в  тому  файлі,  зберігаються 
Європолом у окремому файлі. Доступ до якого здійснюється лише в цілях внутрішнього чи 
зовнішнього  контролю.  Не  суперечачи  Статті  21(5)  Конвенції  Європолу,  такі  дані 
утримуватимуться не довше, ніж три роки, після закриття файлу.

3. Результати робочого аналізу можуть зберігатися Європолом в електронній формі максимум 
три роки після закриття такого файлу, при тому, що вони зберігатимуться в окремому файлі, 
а нові дані до нього не додаватимуться. По закінченню цього терміна результати можуть 
зберігатися лише у формі паперового документа.

4. Для того щоб перевірити дозволеність отримання персональних даних із робочих файлів у 
цілях  аналізу,  готується  автоматичне  повідомлення  принаймні  одне  на  десять  отримань, 
згідно зі статтею 16 Конвенції Європолу.

Повідомлення  містить  унікальний  номер  ідентифікації  користувача  файлу,  заради  якої 
здійснюється доступ до даних, а також до робочих файлів аналізу, з яких дані було взято.
Такі повідомлення використовуватимуться і знищуватимуться згідно з другим реченням Статті 
16 Конвенції Європолу та іншими правилами, що спираються на перше речення цієї Статті.
5. В  порядку  відкриття  робочого  файлу  аналізу  може  бути  обумовлено,  що  слід  подавати 

більше повідомлень,  ніж це визначено в параграфі  4,  або що такі  повідомлення повинні 
містити більше даних, ніж передбачено в параграфі 4, враховуючи правила, що ґрунтуються 
на третьому реченні статті 16 Конвенції Європолу.

Стаття 16
Комбінування файлів

1. Коли  стає  очевидним,  що  інформація,  яка  міститься  в  робочому  файлі  аналізу,  може 
підходити для різних робочих файлів аналізу, слід дотримуватися такої процедури:

(а) Якщо пропонується повне поєднання інформації в двох файлах, то створюється новий 
файл,  що вмістить  всю інформацію обох файлів,  згідно  зі  Статтею 12 Конвенції  Європолу. 
Рішення  поєднати  два  файли  досягатиметься  всіма  учасника  в  обох  попередніх  файлах. 
Учасники в обох попередніх файлах вирішують, закривати чи ні такий файл.
(б) Якщо вся чи деяка інформація  в одному файлі  відповідає  іншому файлу,  учасники в 
першому файлі вирішуватимуть,  чи слід передавати таку інформацію до другого.  Якщо така 
передача виявить потребу вдосконалення порядку відкриття іншого файлу, то новий порядок 
має бути встановлений, згідно зі Статтею 12 Конвенції Європолу, щоб керувати тим файлом. 
Учасники в кожному з попередніх файлів також повинні вирішувати, закривати чи не закривати 
такий файл.
2. За  обставин,  зазначених  у  параграфі  1,  на  часові  обмеження  щодо  перегляду  даних, 

персональних з одного робочого файлу аналізу  до іншого, перенесення не впливає.
Стаття 17 

Нові технічні засоби
Нові технічні засоби обробки даних для цілей аналізу можуть запроваджуватися, якщо будуть 
прийняті  їх  розумні заходи,  щоб використання останніх  узгоджувалося  з правилами захисту 
даних,  придатних для Європолу.  Директор Європолу буде радитися зі  Спільним наглядовим 
органом у всіх випадках, коли впровадження таких технічних засобів породжує проблеми при 
застосуванні правил захисту таких даних.

Розділ IV
Заключні положення

Стаття 18
Набуття чинності

Ці правила набувають чинності 1 січня 1999 року.  У межах трьох років після набуття ними 
чинності ці правила оцінюватимуться Правлінням, що спостерігатиме за ними.



Стаття 19
Перегляд правил

Будь-які пропозиції щодо поліпшення цих правил будуть розглядатися Правлінням з метою їх 
затвердження Радою згідно з процедурою, передбаченою в Статті 10(1) Конвенції Європолу.
Виконано в Брюсселі, 3 листопада 1998 року

Від Ради
Президент

Б. Праммер

Додаток 4.3
АКТ РАДИ

від 12 березня 1999 року
на затвердження правил урегулювання передачі персональних даних Європолом до третіх 

Держав та третім органам
(1999/С 88/01)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Враховуючи Конвенцію, що спирається на Статтю К.3 “Договору про Європейський Союз”, про 
створення Європейської Установи Поліції (Конвенція Європолу (1), зокрема Статтю 18(2), 
Враховуючи проект, підготовлений Правлінням після консультування зі Спільним наглядовим 
органом, про який ідеться в Статті 24 Конвенції Європолу, 
Беручи до уваги, що Рада, діючи одностайно, повинна приймати загальні правила врегулювання 
передачі даних Європолом третім Державам та третім органам, як це визначено Статтею 18(3) 
Конвенції Європолу, 
ЗАТВЕРДИЛА ТАКІ ПРАВИЛА:

Стаття 1 
Визначення

У цілях цих правил:
(а) “треті держави” означає Держави, що не є державами-членами Європейського Союзу, як 
це зазначено в Статті 10(4) (4) Конвенції Європолу;
(б) “треті органи” означає органи, визначені і Статті 10(4) (1) до (3) та (5) до (7) Конвенції 
Європолу, які тут і далі позначаються:
– органи, пов’язані з Європейським Союзом, тобто про які йдеться у Статті 10(4) (1) до (3) 

Конвенції Європолу;
– органи, не пов’язані з Європейським Союзом - ті, про які йдеться у Статті 10(4) (5) до (7) 

Конвенції Європолу;
(в) “угода” означає угоду, зазначену в Статті 3 цього акту;
(г) “персональні  дані”  означає  будь-яку  інформацію,  що  стосується  ідентифікованої  чи 
такої, що може бути ідентифікована, фізичної особи; особа, що можу бути ідентифікована — це 
та, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема через ідентифікаційний номер 
чи один або два фактори, специфічні для її  фізичної,  психологічної,  розумової,  економічної, 
культурної чи соціальної ідентичності;
(д) “обробка  персональних  даних”  означає  будь-яку  операцію  чи  низку  операцій,  що 
виконуються над персональними даними автоматичними чи неавтоматичними засобами,  такі 
як:  збирання,  записування,  систематизація,  зберігання,  адаптація  або  заміна,  витяг,  взяття 
довідки  використання,  розкриття  через  передачу,  поширення  тощо,  що  робить  доступною, 
вивірку чи комбінування, блокування, пошкодження чи знищення;
(е) “компетентні органи” означає органи, зазначені в Статті 5(1) цього акту.

Стаття 2



Передача персональних даних
1. Європол може за умов, викладених у Статті 18 Конвенції Європолу, передавати персональні 

дії третій державі або третьому органові на будь-яких з наступних підстав:
(а) угода між Європолом та третьою державою чи третім органом, згідно зі Статтею 3 цього 
акту;
(б) як виняток, коли Директор вважає передачу даних абсолютно необхідною
– для захисту важливих інтересів Держав-членів у межах цілей Європолу;
– в інтересах запобігання навислої небезпеки, пов’язаної зі злочином.
2. У цілях параграфу 1 слід враховувати закон та адміністративну практику третьої держави 

або  органу,  що  не  має  відношення  до  Європейського  Союзу,  включення  сфери  захисту 
даних до “відповідальність органу за справи по захисту даних”.

3. Для передачі персональних даних, що кваліфікуються як Європол 1, 2 та 3, необхідна угода, 
відповідно до Статті 18(6) Конвенції Європолу; така угода повинна враховувати положення 
правил Європолу про конфіденційність.

Стаття 3
Угоди про передачу персональних даних Європолом

1. Європол  може  заключати  угоди  з  третіми  державами  та  третіми  органами  з  метою 
досягнення цілей, викладених у Статті 2 Конвенції Європолу. Такі угоди повинні містити 
положення про отримувача даних, тип даних, що мають передаватися й цілі, заради яких 
дані передаються чи будуть використовуватися.

2. Рада, діючи одностайно, може встановлювати треті держави та не зв’язані з Європейським 
Союзом органи, з якими можна укладати угоди.

Правління  може  встановлювати  органи,  пов’язані  з  Європейським  Союзом,  для  укладання 
договорів.
3. Директор Європолу після ознайомлення з точкою зору Правління та попереднього дозволу 

Ради,  що  діє  одностайно,  вести  переговори  стосовно  договору  з  третіми  державами  чи 
органами,  не  зв’язаними з  Європейським Союзом.  Приймаючи рішення про дозвіл,  Рада 
братиме до уваги умову,  викладену в Статті 2(2). Окрім викладеного в параграфі 1, Рада 
може ставити й інші умови.

Угоди можуть заключатися лише після одностайного схвалення Радою. Таке схвалення дається 
лише після отримання думки Спільного  наглядового органу через Правління. Рішення Ради 
може стосуватися однієї або більше третіх держав чи одного або більше органів, не пов’язаних 
з Європейським Союзом.
4. Директор  Європолу  після  попереднього  дозволу  Правління,  вступає  в  переговори  з 

органами,  пов’язаними  з  Європейським  Союзом.  Окрім  викладених  у  параграфі  1  умов, 
Правління може висувати нові.

Угоди  можуть  заключатися  лише  при  схваленні  Правлінням.  Таке  схвалення  може  бути 
зроблене після ознайомлення Правління з точкою зору Спільного наглядового органу.

Стаття 4
Передача персональних даних під санкцію Директора

Директор негайно інформує  Правління та Спільний наглядовий орган про будь-яке рішення 
передати  персональні  дані,  прийняте  відповідно  до  Статті  2(1)  (б)  та  причин  для  такого 
рішення.
У  відповідь  на  прохання  він  передає  Правлінню  та  Спільному  наглядовому  органові  таку 
інформацію, як підставу для його висновку про те, що обставини для передачі з урахуванням 
цілей,  типу  переданих  даних,  мета  передачі,  рівень  захисту  даних,  який  може  дозволити 
приймаюча третя держава чи орган або органи, не зв’язані з Європейським Союзом, адекватні.

Стаття 5
Компетентні органи

1. Передача персональних даних Європолом третім державам і  подальша передача у межах 
цієї держави обмежується компетентними органами, відповідальними згідно з національним 
законодавством за запобігання та боротьбу з кримінальними злочинами. 



2. При укладені  угод Європол докладатиме всіх зусиль,  де це можливо, щоб третя держава 
визначала  один  компетентний  орган  (“початковий  одержувач”)  який  би  діяв  як 
національний контактний пункт між Європолом та іншими компетентними органами тієї 
третьої держави.

3. Передаючи персональні  дані,  Європол дбатиме,  щоб одержувач  давав  зобов’язання,   що 
подальша передача таких даних обмежуватиметься компетентними органами і матиме місце 
лише за тих же умов, за яких здійснювалася перша передача.

4. Якщо третя держава не може призначити один центральний компетентний орган, який би 
діяв  як  національний  контактний  пункт,  угоди  можуть,  як  виняток,  передбачати  пряму 
передачу інформації Європолом одному чи більше компетентним органам у межах третьої 
держави. 

5. Європол  передаватиме  дані  лише  компетентному  органу  третьої  держави  або  третьому 
органові,  якщо такий  орган  чи  установа  погодиться,  що  він  не  буде  передавати  ці  дані 
іншим третім державам чи третім органам.

6. У  кожному  договорі,  що  заключається,  окремо  зазначається  компетентність  одержувача 
даних у галузі запобігання та боротьби зі злочинністю.

Стаття 6
Цілі, заради яких передаються персональні дані

1. Персональні дані, в запиті яких не зазначається ціль та причина, передаватися не будуть. 
Передача  персональних  даних,  що  розкривають  расове  походження,  політичні  погляди  або 
релігійні чи інші переконання, дані про здоров’я чи сексуальне життя, про що ішлося  в статті 6 
Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року “Про захист осіб стосовно автоматичної обробки 
персональних даних”, буде обмежуватися включно необхідними випадками згідно зі Статтею 4.
2. Якщо Європол передає персональні дані третій державі чи третьому органові, він повинен 

подбати,  щоб одержувач дав зобов’язання що дані  використовуватимуться лише в цілях, 
заради яких їх передають.

Стаття 7
Виправлення та знищення персональних даних

1. Коли Європол передає персональні дані третій державі чи третьому органові, він повинен 
подбати, щоб одержувач зобов’язався, що персональні дані будуть виправлені чи знищені, 
якщо виявиться,  що вони не  правильні,  не  точні,  не  актуальні  або  що вони не  повинні 
передаватися. Якщо Європол зазначає, що персональні дані не правильні, не точні, вже не 
відповідають дійсності або що вони не повинні передаватися, отримуюча третя держава або 
третій орган повинні інформуватися про це з проханням повідомити Європолу,   що дані 
будуть  виправлені  чи  знищені.  Директор  Європолу інформувати  Правління  та  Спільний 
наглядовий орган про роботу Європолу в цій сфері.

2. Будь-яка складена угода обумовлюватиме виправлення чи знищення згідно з процедурою, 
викладеною в параграфі 1. 

3. Якщо  Європол  передає  персональні  дані,  він  повинен  забезпечити,  щоб  одержувач  дав 
зобов’язання,  що  дані  будуть  знищені.  Якщо  перестануть  бути  необхідними  для  цілей 
заради яких їх було передано.

Стаття 8 
Надійність

Укладена  угода  повинна  містити  відповідні  положення  про  надійність  стосовно 
несанкціонованої чи неправильної обробки.

Стаття 9
Набуття чинності

Правила ці набувають чинності з наступного дня після їх затвердження.
Виконано в Брюсселі 12 березня 1999 року

Від Ради
Президент

О. Чілі



АКТ РАДИ
від 3 листопада 1998 року

про правила прийому інформації Європолом від третіх сторін
(1999/С 26/03)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Враховуючи Конвенцію, що спирається на Статтю К.3 “Договору про Європейський Союз”, про 
створення Європейської Поліцейської Установи (Конвенція Європолу), зокрема статтю 10.4,
Порадившись із Правлінням,
Беручи до уваги, що саме Рада, діючи одностайно, укладає правила на додаток до положень у 
Конвенції  про прийом інформації  Європолом від третіх держав чи третіх органів, які мають 
дотримуватися Європолом, 
ЗАТВЕРДИЛА ТАКІ ПРАВИЛА:

Стаття 1
Дефініції

У цілях цих правил:
(а) “треті держави” означає держави, що не є державами-членами Європейського Союзу, як 
зазначається в Статті 10(4) (4) Конвенції Європолу;
(б) “треті органи” означає органи, визначені в Статті 10(4) (1) до (3) та (5) до (7) Конвенції 
Європолу;
(в) “органи, пов’язані з Європейським Союзом” означає органи, визначенні в Статті 10(4) 
(1) до (3)  Конвенції Європолу;
(г) “органи, що не пов’язані з Європейським Союзом ” означають органи, що визначенні в 
Статті 10(4) (5) до (7) Конвенції Європолу;
(д) “угода” означає будь-яку угоду, укладену  з метою досягнення мети, сформульованої в 
Статті 2 Конвенції Європолу;
(ж) “інформація” означає персональні чи не-персональні дані;
(з) “персональні  дані”  означає  будь-яку  інформацію,  що  стосується  ідентифікованої 
фізичної особи чи такої, що може бути встановлена; “особа що може бути встановлена” — це 
така,  яку  можна  ідентифікувати  прямо  чи  опосередковано,  зокрема  через  ідентифікаційний 
номер  або  один  чи  два  фактори,  характерні  для  фізичної,  психологічної,  розумової, 
економічної,  культурної чи соціальної ідентичності;
(е) “обробка  персональних  даних”  означає  будь-яку  операцію  чи  низку  операцій,  що 
виконуються над персональними даними автоматичними чи неавтоматичними засобами,  такі 
як:  збирання,  записування,  систематизація,  зберігання,  адаптація  або  заміна,  витяг,  взяття 
довідки  використання,  розкриття  через  передачу,  поширення  тощо,  що  робить  доступною, 
вивірку чи комбінування, блокування, пошкодження чи знищення.

Стаття 2
Угоди

1. Європол може укладати  угоди  з  третіми  державами та  третіми  органами  про прийняття 
інформації Європолом.

2. Рада  визначатиме  треті  держави  чи  органи,  що  не  пов’язані  з  Європейським  Союзом,  з 
якими можна укладати угоди. Такі рішення приймаються одностайно.

3. Правління може визначати органи, що пов’язані з Європейським Союзом, з якими повинні 
укладатися угоди.

4. Директор Європолу після консультування з Правлінням та одностайного схвалення Радою 
вступає  в переговори стосовно укладення угод з третіми державами чи органами,  що не 
пов’язані  з  Європейським  Союзом.  Угоди  можуть  укладатися  лише  після  одностайного 
схвалення Радою, що ознайомилася через Правління з точкою зору Спільного наглядового 
органу стосовно прийняття персональних даних.

5. Директор  Європолу  з  санкції  правління  приступає  до  укладення  угод  з  органами,  що 
пов’язані з Європейським Союзом. Угоди можуть заключатися після схвалення Правлінням 
яке  ознайомлюється  з  точкою  зору  Спільного  наглядового  органу  стосовно  прийняття 
персональних даних.

Стаття 3



Оцінка джерела та інформації
1. Щоб  визначити  для  себе  надійність  інформації  та  її  джерела,  Європол  просить  третю 

Державу  чи  третю  установу  по  можливості  оцінити  інформацію  та  її  джерело  згідно  з 
критеріями, викладеними в Статті 11 Правил, застосовуваних до файлів аналізу Європолу.

2. Якщо така оцінка не забезпечується, Європол робить спробу по можливості самому оцінити 
надійність джерела чи інформації на основі тієї інформації, якою він уже володіє, згідно з 
критеріями,  викладеними  в  Статті  11  правил,  що  застосовуються  до  файлів  аналізу 
Європолу.

3. В  угоді  Європол  та  третя  держава  чи  третя  установа  можуть  погодитись  у  загальних 
формулюваннях про оцінку особливих типів  інформації  чи специфічних джерел згідно з 
критеріями, викладеними в Статті 11 Правил, що застосовуються до файлів аналізу.

Стаття 4
 Виправлення чи знищення інформації

1. Угоди мають передбачати, щоб третя держава чи третя установа інформувала Європол, коли 
вона виправлятиме чи знищуватиме інформацію, передану Європолу.

2. Якщо третя держава чи третя установа поінформує Європол, що вона виправила чи знищила 
інформацію, передану до Європолу, Європол повинен виправити чи знищити інформацію 
відповідно.  Європол  не  знищуватиме  інформації,  якщо  він  матиме  й  надалі  потребу 
обробляти таку інформацію в цілях файлу аналізу або, якщо до інформації, що зберігається 
в іншому файлі Європолу, Європол зберігає інтерес, що ґрунтується на знаннях, що ширші 
за  отримані  через  передачу  третьою  державою  чи  третьою  установою.  Європол 
інформуватиме  третю  державу  чи  третю  установу  про  продовження  зберігання  такої 
інформації. 

3. Якщо  у  Європолу  є  причин  вважати,  що  інформація,  яку  передали,  є  неточною  або 
неактуальною, він повинен інформувати третю державу чи третю установу, яка надіслала 
інформацію, і просити, щоб третя держава чи третя установа подала інформацію про свою 
точку зору. Якщо інформацію виправить чи знищить Європол згідно з положеннями Статей 
20(1) та 22 Конвенції Європолу, Європол повинен інформувати постачаючу третю державу 
чи третю установу про виправлення чи знищення.

4. Несуперечачи Статті  20 Конвенції  Європолу,  інформація,  яка  однозначно була  отримана 
третьою  державою  чи  третьою  установою  з  явним  порушенням  прав  людини,  не 
зберігатиметься  в інформаційній системі Європолу чи файлах аналізу.

Стаття 5 
Набуття чинності

Правила ці набувають чинності з 1 січня 1999 року.

Виконано в Брюсселі 3 листопада 1998 року
Від Ради

Президент
Б. Праммер
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