
EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR 

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu 
otsus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava 

tollikoostöö lepingu sõlmimise kohta 

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel http://www.edps. 
europa.eu) 

(2012/C 335/05) 

I. Sissejuhatus 

I.1. Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteerimine 

1. 28. märtsil 2012 võttis komisjon vastu ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Kanada 
vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingu sõlmimise kohta ( 1 ) (edas
pidi „lepingu eelnõu”). Ettepanek saadeti samal päeval Euroopa andmekaitseinspektorile. 

I.2. Ettepaneku taust ja eesmärk 

2. Euroopa Liidu ja Kanada tollisuhted põhinevad 1998. aastal sõlmitud tollikoostöö ja tolliküsimustes 
vastastikuse abistamise lepingul ( 2 ). Lepingu artikliga 23 lubatakse lepinguosalistel lepingut tollikoostöö 
süvendamiseks laiendada. 

3. Ettepaneku eesmärk on laiendada uue lisalepingu (edaspidi „lepingu eelnõu”) koostamise teel tolli
koostöö ja tolliküsimustes antava vastastikuse haldusabi lepingut ning luua õiguslik alus Euroopa Liidu ja 
Kanada tollikoostööks tarneahela turvalisuse ja sellega seonduva riskijuhtimise valdkonnas, nagu praeguse 
Ameerika Ühendriikidega tehtava koostöö puhul, mille kohta võttis Euroopa andmekaitseinspektor vastu 
arvamuse 9. veebruaril 2012 ( 3 ). 

I.3. Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse eesmärk 

4. Vastavalt ettepanekule on ka lepingu eelnõu eesmärk luua teabevahetuse õiguslik alus. Ehkki isiku
andmete vahetamine ei ole ettepaneku põhieesmärk, vahetatakse siiski olulises koguses isikuandmeid, eriti 
neid, mis on seotud ettevõtjatega. Käesolevas arvamuses analüüsitakse, kuidas on reguleeritud selliste isiku
andmete vahetamine lepingu eelnõus. Arvamuses analüüsitakse ka tollikoostöö ja tolliküsimustes vastas
tikuse abistamise lepingu asjakohaseid sätteid, kuivõrd need mõjutavad lepingu eelnõu kohast isikuandmete 
töötlemist. Võttes arvesse, et lepingu eelnõus sätestatakse edasise koostöö õiguslik alus, esitatakse arvamuses 
samuti soovitused isikuandmete vahetamist nõudvate otsuste ja lepingute kohta, mis võidakse lepingu 
eelnõu põhjal vastu võtta tulevikus. 

IV. Järeldus 

27. Euroopa andmekaitseinspektorile teeb heameelt viide lepinguosaliste õigusaktides sätestatud konfi
dentsiaalsus- ja privaatsusnõuete kohaldatavusele ning viide tollikoostöö ja tolliküsimustes vastastikuse abis
tamise lepingu artiklile 16. Sellegipoolest soovitab ta lisada võimaluse korral lepingu eelnõusse või lepingu 
eelnõu põhjal tulevikus vastu võetavatesse otsustesse või lepingutesse sätted, milles
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( 1 ) KOM(2011) 937 lõplik. 
( 2 ) Euroopa Liidu ja Kanada tollikoostöö ja tolliküsimustes vastastikuse abistamise leping (EÜT L 7, 13.1.1998, lk 38). 
( 3 ) Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide kokkulepe Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide tollikoostöö ja 

tolliküsimustes antava vastastikuse haldusabi lepingu intensiivistamise ja laiendamise kohta, et lisada konteinerite 
ohutuse ja sellega seotud küsimuste alane koostöö (ELT L 304, 30.9.2004, lk 34). Vt ka hiljutine nõukogu otsuse 
ettepanek Euroopa Liidu seisukoha kohta, mis on võetud ELi ja Ameerika Ühendriikide ühises tollikoostöö komitees 
seoses Euroopa Liidu volitatud ettevõtjate programmi ja Ameerika Ühendriikide tolli ja kaubanduse terrorismivastase 
partnerlusprogrammi vastastikuse tunnustamisega (KOM(2011) 937 lõplik), ning Euroopa andmekaitseinspektori 
9. veebruari 2012. aasta arvamus, mis on avaldatud aadressil http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/ 
mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_ET.pdf
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— selgitatakse, et lepingu reguleerimisalast tuleks välja jätta küsimused, mis ei kuulu ühise kaubanduspolii
tika alla; 

— piiritletakse kitsamalt ja määratletakse paremini isikuandmete vahetamise ulatus; 

— sätestatakse vahetatavate andemete liigid; 

— nähakse seoses delikaatsete isikuandmetega ette piisavad kaitsemeetmed ning nõutakse vajaduse korral, et 
enne töötlemist peavad Euroopa Liidu riiklikud andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor 
neid eelkontrollima; 

— tagatakse kõigile andmesubjektidele õigus andmetega tutvuda ja neid parandada ning õigus tõhusatele 
halduslikele ja kohtulikele õiguskaitsevahenditele; 

— teatatakse andmesubjektidele andmete töötlemise eripärast; 

— nõutakse piisavaid turvameetmeid; 

— märgitakse, et vastavust isikuandmete kaitset käsitlevatele lepinguosaliste õigusaktidele kontrollivad 
Euroopa Liidu riiklikud andmekaitseasutused, Euroopa andmekaitseinspektor ja Kanada eraelu puutuma
tuse kaitse volinikud; 

— nähakse ühise tollikoostöö komitee edasiste isikuandmete töötlemist käsitlevate otsuste puhul ette 
konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga. 

Brüssel, 12. aprill 2012 

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja 

Giovanni BUTTARELLI
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