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I. Įvadas 

I.1. Konsultacijos su EDAPP 

1. 2012 m. kovo 28 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir 
Kanados susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje sudarymo ( 1 ) (toliau – 
susitarimo projektas). Tą pačią dieną pasiūlymas buvo išsiųstas EDAPP. 

I.2. Pasiūlymo aplinkybės ir tikslas 

2. ES ir Kanados muitinių santykiai grindžiami 1998 m. įsigaliojusiu Susitarimu dėl muitinių bendradar
biavimo ir savitarpio pagalbos muitinių veiklos srityje (angl. CMAA) ( 2 ). Šio susitarimo 23 straipsniu susi
tariančiosioms šalims leidžiama išplėsti šį susitarimą ir padidinti muitinių bendradarbiavimą. 

3. Pasiūlymo tikslas – išplėsti CMAA sudarant naują papildomą susitarimą (toliau – susitarimo projektas) 
ir nustatyti ES ir Kanados muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje ir susijusio rizikos 
valdymo teisinį pagrindą, panašiai kaip dabartinio bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
atveju, dėl kurio 2012 m. vasario 9 d. EDAPP priėmė nuomonę ( 3 ). 

I.3. EDAPP nuomonės tikslas 

4. Atsižvelgiant į pasiūlymą, susitarimo projektu taip pat siekiama nustatyti keitimosi informacija teisinį 
pagrindą. Nors keitimasis asmens duomenimis nėra pagrindinis pasiūlymo tikslas, asmens duomenimis, ypač 
susijusiais su ekonominių operacijų vykdytojais, bus keičiamasi intensyviai. Šioje nuomonėje bus analizuo
jama susitarimo projekte reglamentuojama keitimosi asmens duomenimis, susijusiais su ekonominių opera
cijų vykdytojais, tvarka. Nuomonėje taip pat bus nagrinėjamos atitinkamos Susitarimo dėl muitinių bendra
darbiavimo ir savitarpio pagalbos muitinių veiklos srityje nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvar
kymu pagal susitarimo projektą. Turint omenyje, kad susitarimo projekte numatytas tolesnio bendradarbia
vimo teisinis pagrindas, nuomonėje taip pat teikiamos rekomendacijos dėl būsimų sprendimų ar susitarimų, 
kuriems įgyvendinti reikės keistis duomenimis ir kurie gali būti priimti remiantis susitarimo projektu. 

IV. Išvada 

27. EDAPP palankiai vertina tai, kad nurodoma, jog susitariančiosios šalys taiko konfidencialumo ir 
privatumo reikalavimus, ir tai, kad pateikiama nuoroda į Susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo ir 
savitarpio pagalbos muitinių veiklos srityje 16 straipsnį. Tačiau jis rekomenduoja, jei galima, papildyti 
susitarimo projekto tekstą arba susitarimo projektu pagrįstus būsimus sprendimus ar susitarimus vadovau
jantis šiomis nuostatomis:
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( 1 ) KOM(2011) 937 galutinis. 
( 2 ) Europos bendrijos ir Kanados susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos muitinių veiklos srityje 

(OL L 7, 1998 1 13, p. 38). 
( 3 ) Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos 

muitinės veiklos srityje išplėtimo, papildant susitarimą klausimais dėl bendradarbiavimo konteinerių saugumo ir su juo 
susijusiais reikalais (OL L 304, 2004 9 30, p. 34). Taip pat žr. neseniai priimtą Pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl 
Sąjungos pozicijos ES ir JAV jungtiniame muitinių bendradarbiavimo komitete dėl Europos Sąjungos įgaliotųjų 
ekonominių operacijų vykdytojų programos ir Jungtinių Valstijų muitinės ir prekybos partnerystės kovojant su tero
rizmu programos abipusio pripažinimo (KOM(2011) 937 galutinis) ir 2012 m. vasario 9 d. EDAPP nuomonę, kurią 
galima rasti adresu http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/ 
Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_LT.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_LT.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_LT.pdf


— paaiškinti, kad klausimai, nesusiję su bendra prekybos politika, neturėtų būti priskiriami susitarimo 
taikymo sričiai, 

— susiaurinti ir geriau apibrėžti keitimosi asmens duomenimis apimtį, 

— nurodyti duomenų, kuriais ketinama keistis, kategorijas, 

— kalbant apie slaptų duomenų tvarkymą, numatyti tinkamas apsaugos priemones ir prireikus nustatyti, 
kad prieš pradedant tvarkyti duomenis ES nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir EDAPP atliktų 
patikrinimą, 

— užtikrinti visiems duomenų subjektams prieigos teises, asmens duomenų ištaisymo galimybę ir teisę 
veiksmingai pasinaudoti teisminėmis ir administracinėmis teisių gynimo priemonėmis, 

— informuoti duomenų subjektus apie pirmiau numatytas duomenų tvarkymo ypatybes, 

— reikalauti nustatyti tinkamas apsaugos priemones, 

— paminėti, kad ES nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, EDAPP ir Kanados privatumo priežiūros 
pareigūnai privalo prižiūrėti, kad būtų laikomasi susitariančiųjų šalių asmens duomenų apsaugos teisės, 

— konsultuotis su EDAPP dėl tolesnių Jungtinio muitinių bendradarbiavimo komiteto (JMBK) sprendimų 
dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Priimta Briuselyje 2012 m. balandžio 12 d. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūno padėjėjas
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