
ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σύνοψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Καναδά όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού 

(Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στα EN, FR και DE στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ http:// 
www.edps.europa.eu) 

(2012/C 335/05) 

I. Εισαγωγή 

I.1. Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ 

1. Στις 28 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια 
της αλυσίδας εφοδιασμού ( 1 ) (στο εξής: το «σχέδιο συμφωνίας»). Η πρόταση διαβιβάσθηκε στον ΕΕΠΔ αυθημερόν. 

I.2. Πλαίσιο και αντικείμενο της πρότασης 

2. Οι σχέσεις της ΕΕ και του Καναδά στον τελωνειακό τομέα βασίζονται στη συμφωνία για τελωνειακή 
συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα του 1998 ( 2 ). Το άρθρο 23 της συμφωνίας επιτρέπει 
στα συμβαλλόμενα μέρη να επεκτείνουν τη συμφωνία με στόχο την άνοδο του επιπέδου τελωνειακής συνεργασίας. 

3. Στόχος της πρότασης είναι η επέκταση της συμφωνίας μέσω νέας, συμπληρωματικής συμφωνίας (στο εξής, 
το «σχέδιο συμφωνίας») και η καθιέρωση νομικής βάσης για την τελωνειακή συνεργασία ΕΕ-Καναδά σε θέματα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και τη σχετική διαχείριση κινδύνων, κατά το πρότυπο της 
ισχύουσας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επί της οποίας ο ΕΕΠΔ εξέδωσε γνωμοδότηση στις 9 Φεβρουα 
ρίου 2012 ( 3 ). 

I.3. Στόχος της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ 

4. Σύμφωνα με την πρόταση, στόχος του σχεδίου συμφωνίας είναι επίσης να παράσχει νομική βάση για την 
ανταλλαγή πληροφοριών. Μολονότι πρωταρχικός στόχος της πρότασης δεν είναι η ανταλλαγή δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθούν σημαντικές ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως σχετικά 
με οικονομικούς παράγοντες. Στην παρούσα γνωμοδότηση θα εξετασθεί με ποιον τρόπο ρυθμίζεται στο σχέδιο 
συμφωνίας η ανταλλαγή των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα εξετασθούν επίσης οι συναφείς 
διατάξεις της συμφωνίας για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα στον βαθμό 
που επηρεάζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του σχεδίου συμφωνίας. Δεδο 
μένου ότι το σχέδιο συμφωνίας παρέχει τη νομική βάση για περαιτέρω συνεργασία, στη γνωμοδότηση διατυπώνο 
νται επίσης συστάσεις για μελλοντικές αποφάσεις ή συμφωνίες –στο πλαίσιο των οποίων απαιτείται ανταλλαγή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- που ενδέχεται να εγκριθούν βάσει του σχεδίου σύμβασης. 

IV. Συμπέρασμα 

27. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραπομπή στην εφαρμογή των απαιτήσεων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και εμπιστευτικότητας εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών καθώς και για την παραπομπή στο 
άρθρο 16 της συμφωνίας για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα. Ωστόσο, 
συνιστά να προστεθούν τα ακόλουθα στοιχεία στο κείμενο του σχεδίου συμφωνίας, όπου είναι εφικτό, ή σε 
μελλοντικές αποφάσεις ή συμφωνίες που ενδέχεται να εγκριθούν βάσει του σχεδίου σύμβασης:
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( 1 ) COM(2011) 937 τελικό. 
( 2 ) Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε 

τελωνειακά ζητήματα (ΕΕ L 7 της 13.1.1998, σ. 38). 
( 3 ) Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση και τη 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα 
ώστε να συμπεριλάβει τη συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα (ΕΕ L 304 
της 30.9.2004, σ. 34). Βλ. επίσης την πρόσφατη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση της Ένωσης στο 
πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση του προγράμματος 
για τον Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος των Ηνωμένων Πολιτειών τελωνει 
ακής-εμπορικής εταιρικής σχέσης κατά της τρομοκρατίας [COM(2011) 937 τελικό] και τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ της 9ης 
Φεβρουαρίου 2012, οι οποίες διατίθενται στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/ 
shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_EL.pdf

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


— να αποσαφηνισθεί ότι τα θέματα τα οποία δεν υπάγονται στην κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας· 

— να περιορισθεί και να ορισθεί καλύτερα το πεδίο εφαρμογής των ανταλλαγών δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα· 

— να προσδιορισθούν οι κατηγορίες δεδομένων που θα ανταλλάσσονται· 

— όσον αφορά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις και, όπου συντρέχει 
περίπτωση, να υπόκειται η επεξεργασία σε προηγούμενο έλεγχο από τις εθνικές αρχές προστασίας των 
δεδομένων της ΕΕ και τον ΕΕΠΔ· 

— να διασφαλίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και ουσιαστικής δικαστικής και διοικητικής προ 
σφυγής όλων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα· 

— να ενημερώνονται τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
επεξεργασίας που αναπτύσσονται ανωτέρω· 

— να απαιτούνται κατάλληλα μέτρα ασφάλειας· 

— να αναφέρεται ότι η συμμόρφωση των συμβαλλόμενων μερών προς τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιβλέπεται από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, τον 
ΕΕΠΔ και τους επιτρόπους για θέματα ιδιωτικής ζωής (privacy commissioners) του Καναδά· 

— να ζητείται η γνώμη του ΕΕΠΔ σχετικά με περαιτέρω αποφάσεις της μικτής επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας 
οι οποίες αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Αναπληρωτής Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 

Δεδομένων
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