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Ролята на Съвместния надзорен
орган на Евроюст
Евроюст е орган на Европейския съюз (наричан
по-долу „EС“), основан през 2002 г., за да повиши
ефективността
на
компетентните
органи
в
държавите-членки на ЕС, които се занимават със
следствието и разследването на тежка трансгранична
и организирана престъпност. За да изпълни своите
задачи, Евроюст работи със значително количество
информация, често с личен характер, за заподозрени
и осъдени лица, свидетели и жертви на престъплени.
Съвместният надзорен орган (наричан по-долу „СНО“)
е независим орган, създаден по силата на Член 23
на Решението за Евроюст да наблюдава съвместно
дейностите на Евроюст при обработването на лични
данни, с цел да се гарантира, че тези дейности се извършват съгласно Решението за Евроюст. В състава на
СНО влизат съдии и други лица със същата степен на самостоятелност (на практика това са комисионери за
защита на личните данни), които имат значителен опит в областта на опазването на лични данни и сферата
на правното сътрудничество. За да изпълнява тези свои задачи, СНО има неограничен достъп до всички
документи, съдържащи и обработващи такава информация. Евроюст е задължен да предоставя на СНО
при поискване информацията от тези документи, и да подпомага надзорния орган по всякакъв друг начин,
за да може той да изпълнява своите задължения. Спазването на правилата е в основата на дейността на
СНО, затова той прави редовни проверки на място и следи непрекъснато изпълнението на препоръките,
формулирани в докладите от направените проверки. СНО, също така, обсъжда с длъжностното лице за
защита на данните (по-долу наричано „ДЗД“) на Евроюст резултатите от годишната инспекция за спазване на
изискванията, и отбелязва повдигнатите въпроси, които надзирателният орган трябва да разгледа с цел да
се гарантира непрекъсната добра информираност за спазването на изискванията в организацията като цяло.
СНО е, също така, инстанция за допълнителни мерки, в случаите където е установено нарушение на
наредбите, но където Колежът на Евроюст не е взел решение по даден случай в определения срок.
СНО разглежда изпратените до него жалби съгласно Член 19(8) и Член 20(2) на Решението за Евроюст и
извършва необходимите проверки. Ако СНО установи, че Евроюст е взел решение или е обработвал лични
данни по начин, който противоречи на изискванията на Решението за Евроюст, въпросът ще бъде повдигнат
пред Евроюст като Евроюст се задължава да приеме решението на СНО. Решенията на СНО са окончателни
и не подлежат на обжалване от страна на Евроюст.
СНО, също така, предоставя своята задължителна оценка за спазването на изискванията за защита на
личните данни при сключване на договори и работни споразумения с органите на ЕС и споразумения за
взаимодействие с държави, които не са членки на ЕС.
СНО получи акредитация за Независим надзорен орган-член на Международната конференция за защита
на личните данни и комисионерите за лична неприкосновеност на 32-та конференция на организацията,
състояла се в Израел от 27 до 29 октомври 2010 г. СНО има своя интернет страница, с която цели да повиши
осведомеността за извършваната от него дейност и да информира гражданите за техните права: : www.
eurojust.europa.eu/jsb.htm.
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