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I. Johdanto 

I.1 Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

1. Komissio hyväksyi 28 päivänä maaliskuuta 2012 ehdotuksen neuvoston päätökseksi toimitusketjun 
turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja Kanadan välisen sopimuksen tekemi
sestä ( 1 ) (jäljempänä ’sopimusluonnos’). Ehdotus lähetettiin samana päivänä Euroopan tietosuojavaltuutetulle. 

I.2 Ehdotuksen tausta ja tavoite 

2. EU:n ja Kanadan väliset tullisuhteet perustuvat vuonna 1998 tehtyyn sopimukseen tulliyhteistyöstä ja 
keskinäisestä avunannosta tulliasioissa (tulliyhteistyösopimus) ( 2 ). Tulliyhteistyösopimuksen 23 artiklassa an
netaan sopimuspuolille mahdollisuus laajentaa sopimusta tulliyhteistyön syventämiseksi. 

3. Ehdotuksella on tarkoitus laajentaa tulliyhteistyösopimusta tekemällä uusi, täydentävä sopimus (’sopi
musluonnos’) ja vahvistamalla oikeusperusta toimitusketjun turvallisuuteen ja riskinhallintaan liittyvälle EU:n 
ja Kanadan väliselle tulliyhteistyölle samalla tavoin kuin Yhdysvaltojen kanssa tehtävässä yhteistyössä, josta 
Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausunnon 9 päivänä helmikuuta 2012 ( 3 ). 

I.3 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoite 

4. Ehdotuksen mukaan sopimusluonnoksella pyritään myös vahvistamaan oikeusperusta tietojenvaihdolle. 
Vaikka henkilötietojen vaihto ei olekaan sopimuksen pääasiallinen tarkoitus, henkilötietoja tullaan vaihta
maan merkittävästi, varsinkin toiminnan harjoittajista. Tässä lausunnossa analysoidaan, miten sopimusluon
noksessa on säännelty tällaisten henkilötietojen vaihtoa. Lausunnossa analysoidaan myös tulliyhteistyösopi
muksen asiaa koskevia määräyksiä siltä osin kuin ne vaikuttavat sopimusluonnoksen alaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn. Koska sopimusluonnoksessa vahvistetaan oikeusperusta yhteistyön syventämiselle, luonnoksessa 
annetaan myös suosituksia sellaisia tulevia päätöksiä tai sopimuksia varten, jotka edellyttävät henkilötietojen 
vaihtoa ja joita saatetaan tehdä sopimusluonnoksen pohjalta. 

IV. Päätelmät 

27. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen viittaukseen sopimuspuolten luottamuksellisuutta ja 
yksityisyyden suojaa koskevien vaatimusten sovellettavuuteen ja tulliyhteistyösopimuksen 16 artiklaan. Hän 
kuitenkin suosittelee seuraavia lisäyksiä sopimusluonnokseen, jos se on mahdollista, tai sopimusluonnoksen 
pohjalta tulevaisuudessa tehtäviin päätöksiin tai sopimuksiin:
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( 1 ) COM(2011) 937 final. 
( 2 ) Euroopan yhteisön ja Kanadan tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskeva sopimus (EYVL L 7, 

13.1.1998, s. 38). 
( 3 ) Tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tehostamista sekä laajentamista konttitur

vallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan Yhdysvaltojen sopimus 
(EUVL L 304, 30.9.2004, s. 34). Katso myös hiljattain tehty ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n ja Yhdysvaltojen 
tulliyhteistyösekakomiteassa esitettävästä unionin kannasta Euroopan unionin valtuutettua talouden toimijaa koskevan 
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saatavilla verkkosivulla http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/ 
Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_FI.pdf
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— pitäisi selventää, että asiat, jotka eivät kuulu yhteiseen kauppapolitiikkaan, on jätettävä sopimuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle; 

— henkilötietojen vaihdon laajuutta pitäisi kaventaa ja sen rajoja selventää; 

— vaihdettavat tietoryhmät pitäisi tarkentaa; 

— arkaluonteisten tietojen käsittelyä varten pitäisi toteuttaa asianmukaiset suojatoimet ja tällaiset käsittely
toimet pitäisi tarvittaessa antaa ennalta EU:n kansallisten tietosuojaviranomaisten ja Euroopan tietosuo
javaltuutetun tarkastettavaksi; 

— kaikille rekisteröidyille pitäisi taata oikeus saada ja oikaista tietoja sekä tehokkaat hallinnolliset ja oikeu
delliset oikeussuojakeinot; 

— rekisteröidyille pitäisi kertoa edellä esitetyistä tietojen käsittelyn ominaisuuksista; 

— pitäisi vaatia asianmukaiset turvatoimenpiteet; 

— pitäisi mainita, että EU:n kansalliset tietosuojaviranomaiset, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Kanadan 
tietosuojavaltuutettu valvovat sopimuspuolien henkilötietojen suojelua koskevan lainsäädännön noudat
tamista; 

— Euroopan tietosuojavaltuutettua pitäisi jatkossa kuulla EU-Kanada-tulliyhteistyösekakomitean päätöksistä, 
jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn. 

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu
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