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Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het 
voorstel voor een besluit van de Raad houdende sluiting van de overeenkomst tussen de Europese 
Unie en Canada betreffende samenwerking in douanezaken met betrekking tot de veiligheid van de 

toeleveringsketen 

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS): http://www.edps.europa.eu) 

(2012/C 335/05) 

I. Inleiding 

I.1. Raadpleging van de EDPS 

1. Op 28 maart 2012 heeft de Commissie een voorstel vastgesteld voor een besluit van de Raad 
houdende sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada betreffende samenwerking 
in douanezaken met betrekking tot de veiligheid van de toeleveringsketen ( 1 ) (hierna „de ontwerpovereen
komst” genoemd). Het voorstel werd op dezelfde dag aan de EDPS toegezonden. 

I.2. Context en doel van het voorstel 

2. De betrekkingen tussen de EU en de Canada op het gebied van douane zijn gebaseerd op de Over
eenkomst betreffende samenwerking en wederzijdse bijstand in douanezaken (CMAA) van 1998 ( 2 ). In 
artikel 23 CMAA is bepaald dat de overeenkomstsluitende partijen de overeenkomst kunnen uitbreiden 
om het niveau van de douanesamenwerking te verhogen. 

3. Doel van het voorstel is de CMAA uit te breiden door middel van een nieuwe aanvullende over
eenkomst (hierna „de ontwerpovereenkomst” genoemd) en een rechtsgrondslag te creëren voor de samen
werking tussen de EU en Canada in douanezaken die verband houden met de veiligheid van de toeleverings
keten en het daarmee samenhangende risicobeheer, vergelijkbaar met de huidige samenwerking met de 
Verenigde Staten waarover de EDPS op 9 februari 2012 een advies heeft uitgebracht ( 3 ). 

I.3. Doel van het advies van de EDPS 

4. Volgens dit voorstel wordt met deze ontwerpovereenkomst ook beoogd een rechtsgrondslag te creëren 
voor de uitwisseling van informatie. De uitwisseling van persoonsgegevens is niet de hoofddoelstelling van 
het voorstel, maar er zullen toch veelvuldig persoonsgegevens worden uitgewisseld, met name de gegevens 
die betrekking hebben op marktdeelnemers. In dit advies wordt geanalyseerd hoe de uitwisseling van deze 
persoonsgegevens in het ontwerpbesluit is geregeld. Daarnaast worden de relevante bepalingen van de 
CMAA-overeenkomst geanalyseerd voor zover deze gevolgen hebben voor de verwerking van persoons
gegevens krachtens de ontwerpovereenkomst. Aangezien de ontwerpovereenkomst de rechtsgrondslag 
vormt voor verdere samenwerking, bevat het advies ook aanbevelingen voor toekomstige besluiten of 
overeenkomsten waarvoor persoonsgegevens moeten worden uitgewisseld die mogelijk op basis van de 
ontwerpovereenkomst worden vastgesteld. 

IV. Conclusie 

27. De EDPS verwelkomt de verwijzing naar de toepasselijkheid van de vereisten inzake vertrouwelijkheid 
en privacy van de overeenkomstsluitende partijen en de verwijzing naar artikel 16 van de CMAA. De EDPS 
beveelt echter tevens aan de volgende punten waar mogelijk op te nemen in de tekst van de ontwerpover
eenkomst of in toekomstige besluiten of overeenkomsten die op basis van de ontwerpovereenkomst worden 
vastgesteld:
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( 1 ) COM(2011) 937 definitief. 
( 2 ) Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Canada betreffende samenwerking en wederzijdse bijstand in 

douanezaken (PB L 7 van 13.1.1998, blz. 38). 
( 3 ) Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake intensivering en uit

breiding van de Overeenkomst betreffende samenwerking en wederzijdse bijstand in douanezaken tot samenwerking 
op het gebied van containerveiligheid en aanverwante zaken (PB L 304 van 30.9.2004, blz. 34). Zie ook het recente 
voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Unie binnen het Gemengd Comité dou
anesamenwerking EU-VS betreffende de wederzijdse erkenning van het AEO-programma van de Europese Unie en het 
programma „Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme” van de Verenigde Staten 
(COM(2011) 937 definitief) en het advies van de EDPS van 9 februari 2012, beschikbaar op http://www.edps. 
europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_ 
Customs_NL.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_NL.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_NL.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_NL.pdf


— zaken die niet onder het gemeenschappelijk handelsbeleid vallen, worden van het toepassingsgebied van 
de overeenkomst uitgesloten; 

— het toepassingsgebied van de uitwisseling van persoonsgegevens wordt ingeperkt en beter gedefinieerd; 

— de categorieën uit te wisselen gegevens worden gespecificeerd; 

— voor de verwerking van gevoelige gegevens worden voldoende waarborgen geboden, en de verwerking 
wordt waar nodig vooraf gecontroleerd door de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU 
en door de EPDS; 

— het recht van alle betrokkenen op toegang, rectificatie en effectief rechterlijk en administratief beroep 
wordt gewaarborgd; 

— betrokkenen worden geïnformeerd over het karakter van de verwerking, zoals hierboven uiteengezet; 

— er worden adequate veiligheidsmaatregelen genomen; 

— de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU, de EDPS en de Canadese functionarissen voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen toezien op de naleving van de gegevensbescher
mingswetgeving van de overeenkomstsluitende partijen; 

— bij verdere besluiten van het Gemengd Comité betreffende de verwerking van persoonsgegevens wordt 
de EDPS geraadpleegd. 

Gedaan te Brussel, 12 april 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europese adjunct-toezichthouder voor 

gegevensbescherming
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