Съвместен надзорен орган по митнически въпроси
Ръководство във връзка с Вашите задължения съгласно член 13 от
Решение на Съвета 2009/917/ПВР относно използването на информационни
технологии за митнически цели и член 8, алинея 2 от Рамковото решение
2008/977/ПВР на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в
рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси
Какво казва законът?
Член

13

от

Решение

на

Съвета

2009/917/ПВР

относно

Митническата

информационна система
1. Единствено предоставящата държава-членка има право да променя, допълва, коригира
или заличава данните, въведени от нея в Митническата информационна система.
2. Ако предоставящата държава-членка забележи или научи, че въведените от нея данни
съдържат неточни факти или са въведени или съхранявани в противоречие с настоящото
решение, тя ги променя, допълва, коригира или заличава по съответния ред и уведомява за това
останалите държави-членки, Европол и Евроюст.
3. Когато държава-членка, Европол или Евроюст разполага с доказателства, които дават
основания да се предполага, че определени данни съдържат неточни факти или са били
въведени или съхранявани в Митническата информационна система в противоречие с
настоящото решение, тя уведомява за това при първа възможност предоставящата държавачленка. Последната проверява съответните данни и при необходимост ги коригира или заличава
незабавно. Предоставящата държава-членка уведомява останалите държави-членки, Европол и
Евроюст за извършените поправки или заличавания.
4. Когато при въвеждането на данни в Митническата информационна система държаватачленка забележи, че докладът й противоречи на предходен доклад по отношение на
съдържанието или предложените действия, тя незабавно уведомява за това представилата
предходния доклад държава-членка. След това двете държави-членки предприемат мерки, за да

разрешат проблема. В случай на несъгласие се запазва първият доклад, но частите от новия
доклад, които не противоречат на първия доклад, се въвеждат в системата.
5. При спазване на настоящото решение, когато съд или друг компетентен орган, в която
и да е от държавите-членки постанови окончателно решение за промяна, допълване, корекция
или заличаване на данни в Митническата информационна система, държавите-членки поемат
една към друга ангажимент за изпълнение на това решение. При наличие на противоречия
между подобни решения на съдилища или на други компетентни органи в различни държавичленки, включително и посочените в член 23, параграф 1 решения за коригиране или
заличаване, държавата-членка, която е въвела въпросните данни, ги заличава от системата.
Член 8, алинея 2 от Рамковото решение 2008/977/ПВР относно защитата на личните
данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по
наказателноправни въпроси
Ако се окаже, че са изпратени неверни данни или данни, които са предадени
незаконосъобразно, получателят трябва да бъде уведомен незабавно. Данните трябва незабавно
да бъдат коригирани, заличени или блокирани в съответствие с член 4.

Какво означава това?
В действителност и в двата члена се посочва, че администраторите на данни, опериращи
с МИС, трябва да променят, допълнят, коригират или изтрият неточна или незаконосъобразно
обработвана информация, която е въведена в МИС и използвана на национално ниво.
Пример:
Държавата-членка А въвежда данни в МИС: Г-н Х е заподозрян за участие в
незаконосъобразни дейности. Основен елемент, който обосновава това подозрение е, че г-н Х е
бил на определено място в държава-членка Б по определено време.
Държавата-членка Б, разследваща г-н Х вижда данните в МИС и ги използва за нейното
собствено разследване. Европол и Евроюст се включват в тези разследвания и делото срещу
г-н Х е заведено пред съда в държавата-членка Б.
Тогава страната членка А засича, че г-н Х никога не е бил в държава-членка Б и
подозрението към г-н Х не е било основателно и поради това, информацията, въведена в МИС
е била неточна.

Какво трябва да направя, ако разбера за наличието на неточни или
незаконосъобразно обработени данни?
1. Ако Вашият орган е подал данните
Ако се окаже, че Вашият орган е подал данни, които са неточни, тогава трябва да ги
коригирате или изтриете.
Ако друг орган Ви уведоми, че данните, които сте подали са неточни, трябва да ги
проверите и коригирате или изтриете, в зависимост от ситуацията.
След това трябва да уведомите другите органи, които са получили данните, относно
тяхната неточност и извършената корекция или изтриване.
2.Ако сте получили данни от друг орган
Ако разберете, че информацията, която сте получили е неточна, трябва да информирате
органа, който е предоставил данните.
Като получател на данни, Вие сте задължени да коригирате, измените, блокирате или
изтриете данни, когато сте информирани относно извършена корекция или изтриване на данни
от органа, който ги е предоставил.
При извършване на тези действия, Вие следва също така да уведомите другите органи, на
които сте предоставили тези данни, че информацията е коригирана или изтрита.

Какво става при спор относно точността на въведените данни?
Ако два или повече органи имат разногласия по отношение на точността на данните в
МИС, трябва да се опитате да разрешите спорния въпрос. Ако не може да постигнете съгласие,
първоначално въведения доклад с данни остава валиден. Вие ще трябва да продължите да
въвеждате в МИС всички данни, необходими за доклада, по който няма спор. Когато
националният съд вземе решение относно промяната, допълването, коригирането или
изтриването на данни в МИС, за които се твърди, че са неточни, и двата органа трябва да се
съобразят и да въведат това решение.
Ако от съдилищата в различните страни-членки са взети противоречиви решения, тогава
органът, който е въвел данните, следва да ги изтрие от системата.

Какво става, ако сте използвали неточни данни, предоставени чрез
МИС?
Ако използвате информация, получена от МИС, за провеждане на национално
разследване и в последствие сте уведомени от органа, който е публикувал информацията, че тя е
неточна или незаконосъобразно съхранявана, трябва да предприемете едно или няколко от
изброените действия:
● да промените, коригирате, изтриете или блокирате данните;
● да архивирате данните в отделен файл, ако е законосъобразно;
● да блокирате данните, само ако смятате, че при изтриването им ще бъдат засегнати
правата на лицето;
● ако данните са използвани в криминални дела, заведени пред съда, те трябва да бъдат
изтрити, коригирани, заличени или блокирани в съответствие с Вашето национално право.

Какви мерки за защита може или трябва да са предвидени, за да се
гарантира, че подадените данни, които в последствие са се оказали неточни,
незаконосъобразни или в несъответствие с Решенията на Съвета, са
изпратени

или

на

получаващия

орган

или

предадени

на

друга

правоприлагаща агенция под юрисдикцията на получаващия орган?
След като е установено, че лични данни са съхранявани незаконосъобразно в МИС или са
неточни, или не са в съответствие с мерките за защита, заложени от изпращащата митническа
агенция, тогава водещ принцип трябва да бъде съобразяването с тези мерки. Например, ако
изпращащият орган е заложил, че данните могат да се обработват само 2 години, след което
трябва да бъдат изтрити, тогава получаващият орган трябва да изтрие данните след указания
период.
Въпреки това, при спазването на административната процедура възникват проблеми.
Може да има правен спор, тъй като самата административна процедура или използването на
данните по административната процедура от друга правоприлагаща агенция се регламентират от
националното законодателство. При тези обстоятелства, получаващата агенция трябва да опита,
доколкото е възможно, да се съобрази с посочения по-горе водещ принцип – т.е да се съобрази с
мерките за защита, заложени от изпращащия орган. Ако това не е възможно, поради
спецификите на националното законодателство, получаващата държава трябва поне да вземе

под внимание мерките и да отчете риска, че данните, с които разполага, са незаконосъобразни
по смисъла на решенията или неточни. Затова, при такива обстоятелства трябва внимателно да
се прецени взаимодействието между националното право и решенията, за да се гарантира, че е
постигнат баланс между правата на лицата по отношение на техните лични данни и изискването
за задържане на лицата, нарушаващи закона.

