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I. Introducere 

I.1. Consultarea AEPD 

1. La 28 martie 2012, Comisia a adoptat o propunere de decizie a Consiliului privind încheierea 
Acordului între Uniunea Europeană și Canada privind cooperarea vamală în probleme legate de securitatea 
lanțului de aprovizionare ( 1 ) (denumit în continuare „proiectul de acord”). Propunerea a fost transmisă către 
AEPD în aceeași zi. 

I.2. Contextul și obiectivul propunerii 

2. Relațiile dintre UE și Canada în domeniul vamal se bazează pe Acordul privind cooperarea vamală și 
asistența reciprocă în probleme vamale (CMAA) din 1998 ( 2 ). Articolul 23 din CMAA permite părților 
semnatare să extindă acest acord în vederea creșterii nivelului cooperării vamale. 

3. Propunerea are ca scop extinderea CMAA prin intermediul unui acord nou, complementar (denumit în 
continuare „proiectul de acord”), și stabilirea unui temei juridic pentru cooperarea vamală între UE și Canada 
în probleme legate de securitatea lanțului de aprovizionare și gestionarea riscurilor asociate, în mod similar 
cu cooperarea actuală cu Statele Unite ale Americii, cu privire la care AEPD a adoptat un aviz la 9 februarie 
2012 ( 3 ). 

I.3. Scopul avizului AEPD 

4. Potrivit propunerii, proiectul de acord are drept obiectiv și stabilirea unui temei juridic pentru 
schimbul de informații. Deși schimbul de date nu este vizat în principal de propunere, vor avea loc 
schimburi semnificative de date cu caracter personal, în special în legătură cu operatorii. Prezentul aviz 
va analiza modul în care schimbul de astfel de date cu caracter personal este reglementat în proiectul de 
acord. Avizul va analiza, de asemenea, dispozițiile relevante din acordul CMAA, în măsura în care acestea au 
un efect asupra prelucrării de date cu caracter personal în temeiul proiectului de acord. Luând în considerare 
faptul că proiectul de acord reprezintă temeiul juridic pentru extinderea cooperării, avizul prezintă, de 
asemenea, recomandări pentru deciziile sau acordurile ulterioare care necesită schimbul de date cu 
caracter personal care ar putea fi adoptate în temeiul proiectului de acord. 

IV. Concluzie 

27. AEPD salută trimiterea făcută de părțile semnatare la aplicabilitatea cerințelor privind 
confidențialitatea și viața privată și trimiterea la articolul 16 din CMAA. Cu toate acestea, AEPD 
recomandă adăugarea următoarelor în texul proiectului de acord, oriunde este posibil, sau în deciziile sau 
acordurile viitoare adoptate pe baza proiectului de acord:
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— clarificarea faptului că aspectele care nu intră sub incidența politicii comerciale comune ar trebui excluse 
din sfera acordului; 

— limitarea și definirea mai exactă a sferei schimburilor de date cu caracter personal; 

— specificarea categoriilor de date care urmează să facă obiectul schimburilor; 

— în ceea ce privește prelucrarea de date sensibile, instituirea de garanții adecvate și introducerea cerinței ca 
prelucrarea să facă obiectul, dacă este posibil, verificării prealabile efectuate de autoritățile naționale 
pentru protecția datelor din UE și de către AEPD; 

— garantarea pentru toate persoanele vizate a dreptului de acces, a dreptului de rectificare și a dreptului la 
căi administrative și judiciare eficace de atac; 

— informarea persoanelor vizate cu privire la caracteristicile prelucrării, astfel cum s-a prezentat în detaliu 
mai sus; 

— impunerea de măsuri adecvate de securitate; 

— menționarea faptului că respectarea legislațiilor părților semnatare privind protecția datelor va fi supra
vegheată de autoritățile naționale pentru protecția datelor din UE, de AEPD și de comisarii pentru 
protecția vieții private din Canada 

— consultarea AEPD privind deciziile ulterioare ale JCCC privind prelucrarea de date cu caracter personal. 

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Adjunctul Autorității Europene pentru Protecția 

Datelor
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