
EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Priekšlikumu attiecībā uz 
Padomes lēmumu par Eiropas Savienības un Kanādas nolīguma par muitas sadarbību ar piegādes 

ķēdes drošību saistītās lietās noslēgšanu 

(Pilns atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu) 

(2012/C 335/05) 

I. Ievads 

I.1. Apspriešanās ar EDAU 

1. Komisija 2012. gada 28. martā pieņēma Priekšlikumu attiecībā uz Padomes lēmumu par Eiropas 
Savienības un Kanādas nolīguma par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās noslēgša
nu ( 1 ) (turpmāk “nolīguma projekts”). Priekšlikumu tajā pašā dienā nosūtīja EDAU. 

I.2. Priekšlikuma konteksts un mērķi 

2. ES un Kanādas attiecības muitas jomā pamatojas uz 1988. gada Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un 
Kanādu par muitas sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās (CMAA) ( 2 ). CMAA 23. pants ļauj 
līgumslēdzējām pusēm nolīgumu paplašināt, lai palielinātu sadarbību muitas jomā. 

3. Priekšlikuma mērķis ir paplašināt CMAA, slēdzot jaunu papildu nolīgumu (turpmāk “nolīguma 
projekts”) un izveidojot juridisku pamatu ES un Kanādas sadarbībai muitas jomā jautājumos par piegādes 
ķēdes drošību un ar to saistīto riska vadību līdzīgi tam, kā pašlaik notiek sadarbība ar Savienotajām Valstīm, 
par ko EDAU pieņēma atzinumu 2012. gada 9. februārī ( 3 ). 

I.3. EDAU atzinuma mērķis 

4. Saskaņā ar Priekšlikumu nolīguma projekta mērķis ir arī nodrošināt juridisku pamatu informācijas 
apmaiņai. Kaut arī personas datu apmaiņa nav Priekšlikuma galvenais mērķis, ievērojama apmaiņa ar 
personas datiem tomēr notiks, īpaši attiecībā uz komersantiem. Šajā atzinumā tiks analizēts tas, kā šāda 
personas datu apmaiņa ir reglamentēta nolīguma projektā. Atzinumā tiks analizēti arī attiecīgie CMAA 
nolīguma noteikumi, ciktāl tie ietekmē personas datu apstrādi saskaņā ar nolīguma projektu. Ņemot vērā 
to, ka nolīguma projekts nodrošina juridisko pamatu tālākai sadarbībai, atzinumā ir arī ieteikumi attiecībā uz 
turpmākajiem lēmumiem par nolīgumiem, kuros ir paredzēta personas datu apmaiņa un kuri varētu tikt 
pieņemti, pamatojoties uz nolīguma projektu. 

IV. Secinājumi 

27. EDAU atzinīgi vērtē līgumslēdzēju pušu atsaukšanos uz konfidencialitātes un privātuma prasību 
piemērošanu, kā arī atsaukšanos uz CMAA 16. pantu. Tomēr viņš iesaka nolīguma projekta vai turpmāko 
lēmumu, kuri tiks pieņemti, pamatojoties uz nolīguma projektu, tekstu pēc iespējas papildināt šādi:

LV C 335/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.11.2012. 

( 1 ) COM(2011) 937 galīgā redakcija. 
( 2 ) Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Kanādu par muitas sadarbību un savstarpējo palīdzību muitas lietās (OV L 7, 

13.1.1998, 38 lpp.). 
( 3 ) Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, kas attiecas uz Nolīguma par muitu sadarbību un 

savstarpēju palīdzību muitas lietās pastiprināšanu un paplašināšanu, lai tajā iekļautu sadarbību konteineru drošības un 
ar to saistītās lietās (OV L 304, 30.9.2004., 34. lpp.). Skatīt arī Priekšlikumu Padomes lēmumam par Savienības 
nostāju ES–ASV Apvienotajā muitas sadarbības komitejā saistībā ar Eiropas Savienības Atzīto komersantu programmas 
un Amerikas Savienoto Valstu Muitas un tirdzniecības partnerības programmas pret terorismu savstarpēju atzīšanu un 
EDAU 2012. gada 9. februāra atzinumu, kas pieejams http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/ 
shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_LV.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_LV.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_LV.pdf


— jāpaskaidro, ka jautājumi, kas neattiecas uz kopējo komerciālo politiku, ir ārpus nolīguma darbības 
jomas, 

— jāsašaurina un precīzāk jādefinē apmērs, kādā tiks veikta personas datu apmaiņa, 

— jākonkretizē, kādas būs datu kategorijas, ar kurām notiks apmaiņa, 

— attiecībā uz konfidenciālo datu apstrādi jāparedz pienācīgi drošības pasākumi un atbilstīgos gadījumos 
pirms apstrādes jāparedz ES valsts datu aizsardzības iestāžu un EDAU iepriekš veikta pārbaude, 

— jāgarantē visu datu subjektu tiesības uz piekļuvi, labojumu veikšanu un efektīvu juridisku un adminis
tratīvu aizsardzību, 

— jāinformē datu subjekti par izklāstītajām apstrādes īpatnībām, 

— jāpieprasa pienācīgi drošības pasākumi, 

— jāmin, ka atbilstību līgumslēdzēju pušu tiesiskajam regulējumam personas datu aizsardzības jomā uzrau
dzīs ES valstu datu aizsardzības iestādes, EDAU un Kanādas komisāri privātās dzīves aizsardzības lietās, 

— jākonsultējas ar EDAU par Apvienotās muitas sadarbības komitejas (JCCC) turpmākajiem lēmumiem 
personas datu apstrādes jomā. 

Briselē, 2012. gada 12. aprīlī 

Giovanni BUTTARELLI 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs
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