
ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА 
ДАННИТЕ 

Изпълнително резюме на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните 
относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между 
Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със 

сигурността на веригата на доставка 

(Пълният текст на настоящото становище може да бъде намерен на английски, френски и немски език на 
уебсайта на ЕНОЗД http://www.edps.europa.eu) 

(2012/C 335/05) 

I. Въведение 

I.1. Консултация с ЕНОЗД 

1. На 28 март 2012 г. Комисията прие предложение за сключване на споразумение между Европейския 
съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на 
доставка ( 1 ) (наричано по-долу „проектоспоразумението“). Предложението беше изпратено на ЕНОЗД на 
същия ден. 

I.2. Контекст и цел на предложението 

2. Отношенията между ЕС и Канада в митническата сфера се основават на Споразумението за митническо 
сътрудничество и взаимопомощ в митническата област (CMAA) от 1998 г. ( 2 ) С член 23 от CMAA на 
договарящите страни се позволява да разширяват споразумението с цел да се увеличи митническото сътруд 
ничество. 

3. Целта на предложението е CMAA да се разшири чрез ново, допълнително споразумение (наричано по- 
долу „проектоспоразумението“) и да се създаде ново правно основание за митническото сътрудничество между 
ЕС и Канада по въпросите на сигурността на веригата на доставка и свързаното с това управление на риска, 
по подобие на действащото понастоящем сътрудничество със Съединените американски щати, по отношение 
на което ЕНОЗД прие становище на 9 февруари 2012 г. ( 3 ) 

I.3. Цел на становището на ЕНОЗД 

4. Съгласно предложението проектозпоразумението има също за цел да осигури правно основание за 
обмена на информация. Въпреки че обменът на лични данни не е основната цел на предложението, ще се 
извършва значителен обмен на лични данни, особено по отношение на операторите. В настоящото становище 
ще бъде направен анализ как е регламентиран обменът на такива лични данни в проектопредложението. В 
становището ще бъдат анализирани и съответните разпоредби на споразумението CMAA, доколкото засягат 
обработката на лични данни съгласно проектоспоразумението. Като се има предвид, че проектоспора 
зумението създава правно основание за бъдещо сътрудничество, в становището се правят препоръки и за 
бъдещи решения или споразумения, които могат да бъдат приети въз основа на проектоспоразумението и 
които изискват обмен на лични данни. 

IV. Заключение 

27. ЕНОЗД приветства позоваването на приложимостта на изискванията за поверителност и неприкосно 
веност на личния живот в законодателството на договарящите страни и позоваването на член 16 от CMAA. 
Въпреки това той препоръчва при възможност да се добави следното в текста на проектоспоразумението или в 
бъдещи решения или споразумения, приети въз основа на проектоспоразумението:
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( 1 ) COM(2011) 937 окончателен. 
( 2 ) Споразумение между Европейската общност и Канада за митническо сътрудничество и взаимопомощ в митническата 

област (ОВ L 7, 13.1.1998 г., стр. 38). 
( 3 ) Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за засилване и разширяване на Спора 

зумението за митническо сътрудничество и взаимопомощ по митническите въпроси с включването на сътрудничество по 
въпросите на сигурността на контейнерите и други свързани с това въпроси (ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 34). Вж. също 
неотдавнашното предложение за решение на Съвета относно позицията на Съюза в Съвместния комитет за митническо 
сътрудничество ЕС—САЩ във връзка с взаимното признаване на Програмата за одобрени икономически оператори на 
Европейския съюз и Програмата на Съединените щати за митническо-търговско партньорство срещу тероризма 
(COM(2011) 937 окончателен) и становището на ЕНОЗД от 9 февруари 2012 г., което може да се намери на: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_ 
EU_US_Joint_Customs_BG.pdf

http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_BG.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_BG.pdf


— да се изясни, че въпроси, които не попадат в рамките на общата търговска политика, следва да бъдат 
изключени от обхвата на споразумението, 

— да се стесни и да се определи по-добре обхватът на обмена на лични данни, 

— да се уточнят категориите данни, които ще се обменят, 

— да се осигурят подходящи предпазни мерки по отношение на обработката на чувствителни данни и когато 
е уместно, националните органи за защита на данните в ЕС и ЕНОЗД да подлагат обработката на 
предварителна проверка, 

— да се гарантира на всички субекти на данни правото на достъп, поправка и ефективна съдебна и 
административна защита, 

— субектите на данни да бъдат уведомявани за характеристиките на обработката на данни съгласно посо 
ченото по-горе, 

— да се изискат подходящи мерки за сигурност, 

— да се посочи, че спазването на законодателството на договарящите страни относно защитата на данните се 
контролира от националните органи за защита на данните в ЕС, от ЕНОЗД и от органа, отговарящ за 
неприкосновеността на личния живот в Канада, 

— ЕНОЗД да бъде консултиран относно бъдещи решения на Съвместния комитет за митническо сътрудни 
чество, свързани с обработката на лични данни. 

Съставено в Брюксел на 12 април 2012 година. 

Giovanni BUTTARELLI 
Асистент към Европейския надзорен орган 

по защита на данните
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