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I. Indledning 

I.1. Høring af EDPS 

1. Den 28. marts 2012 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en 
aftale mellem Den Europæiske Union og Canada i spørgsmål vedrørende forsyningskædesikkerhed (i det 
følgende benævnt »udkastet til aftale«) ( 1 ). Forslaget blev sendt til den tilsynsførende samme dag. 

I.2. Forslagets begrundelse og formål 

2. Forbindelserne mellem EU og Canada på toldområdet bygger på aftalen om samarbejde og gensidig 
administrativ bistand i toldspørgsmål af 1998 (i det følgende benævnt »toldsamarbejdsaftalen«) ( 2 ). I henhold 
til artikel 23 i toldsamarbejdsaftalen kan de kontraherende parter udvide denne aftale for at udvikle told
samarbejdet. 

3. Forslaget sigter mod at udvide toldsamarbejdsaftalen gennem en ny, supplerende aftale (i det følgende 
benævnt »udkastet til aftale«) og at danne et retsgrundlag for toldsamarbejdet mellem EU og Canada om 
forsyningskædesikkerhed og risikostyring forbundet hermed, i lighed med det aktuelle samarbejde med USA, 
som den tilsynsførende afgav en udtalelse om den 9. februar 2012 ( 3 ). 

I.3. Formålet med den tilsynsførendes udtalelse 

4. Ifølge forslaget sigter udkastet til aftalen også mod at danne et retsgrundlag for udvekslingen af 
oplysninger. Hovedformålet med forslaget er ikke at udveksle personoplysninger, men udveksling af person
oplysninger vil i høj grad finde sted, især i forbindelse med operatører. I denne udtalelse analyseres det, 
hvordan udvekslingen af sådanne personoplysninger reguleres i udkastet til aftale. Samtidig analyseres de 
relevante bestemmelser i toldsamarbejdsaftalen, for så vidt de har en indvirkning på behandlingen af 
personoplysninger i henhold til udkastet til aftale. Under hensyntagen til, at udkastet til aftale danner 
retsgrundlag for yderligere samarbejde, indeholder udtalelsen også anbefalinger til fremtidige beslutninger 
eller aftaler med krav om udveksling af personoplysninger, der indføres på grundlag af udkastet til afgørelse. 

IV. Konklusion 

27. Den tilsynsførende bifalder henvisningen til krav til de kontraherende parter om fortrolighed og 
hensyn til privatlivets fred samt henvisningen til artikel 16 i toldsamarbejdsaftalen. Han anbefaler dog, at 
følgende føjes til udkastet til aftale, hvor det er muligt, eller i fremtidige aftaler eller afgørelser, som baseres 
på udkastet til aftale:
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( 1 ) KOM(2011) 937 endelig. 
( 2 ) Aftale mellem det Europæiske Fællesskab og Canada om samarbejde og gensidig bistand i toldspørgsmål (EFT L 7 af 

13.1.1998, s. 38). 
( 3 ) Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om styrkelse og udvidelse af aftalen mellem 

Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om samarbejde og gensidig administrativ bistand i told
spørgsmål til også at omfatte samarbejde om containersikkerhed og dermed forbundne spørgsmål (EUT L 304 af 
30.9.2004, s. 34). Se også det seneste forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning i Det Blandede 
Toldsamarbejdsudvalg EU/USA om gensidig anerkendelse af Den Europæiske Unions program Autoriserede 
Økonomiske Operatører og Amerikas Forenede Staters program Customs-Trade Partnership Against Terrorism 
Program (KOM(2011) 937 endelig) og den tilsynsførendes udtalelse af 9. februar 2012, der findes på http://www. 
edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_ 
Joint_Customs_DA.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_DA.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_DA.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_DA.pdf


— præcisere, at sager, der ikke falder ind under den fælles handelspolitik, ikke bør være omfattet af aftalens 
anvendelsesområde 

— indsnævre og præcisere rammerne for udvekslingen af personoplysninger 

— kategorisere de oplysninger, der skal udveksles 

— for så vidt angår behandlingen af følsomme oplysninger, give tilstrækkelige garantier og, når det er 
relevant, underlægge behandlingen forudgående kontrol foretaget af EU’s nationale databeskyttelsesmyn
digheder og den tilsynsførende 

— garantere alle registrerede deres ret til indsigt i og berigtigelse af personoplysninger samt effektiv 
klageadgang 

— informere registrerede om arbejdsgangen for behandlingen som anført ovenfor 

— kræve tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger 

— nævne, at overholdelsen af de kontraherende parters databeskyttelseslovgivning skal overvåges af EU's 
nationale databeskyttelsesmyndigheder, den tilsynsførende og Canadas databeskyttelseskommissærer 

— konsultere den tilsynsførende om yderligere beslutninger vedrørende behandling af personoplysninger 
foretaget af Den Blandede Kommission for Toldsamarbejde. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europæisk assisterende tilsynsførende for 

databeskyttelse
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