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I. Inledning 

I.1 Samråd med Europeiska datatillsynsmannen 

1. Den 28 mars 2012 antog kommissionen ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan 
Europeiska unionen och Kanada om frågor som rör säkerhet i leveranskedjan ( 1 ) (nedan kallat utkastet till 
avtal). Förslaget skickades samma dag till Europeiska datatillsynsmannen. 

I.2 Förslagets bakgrund och syfte 

2. Förbindelserna mellan EU och Kanada inom tullområdet grundas på 1998 års avtal om samarbete och 
ömsesidigt bistånd i tullfrågor ( 2 ). Enligt artikel 23 i avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor 
får de avtalsslutande parterna utvidga avtalets räckvidd för att utöka sitt samarbete i tullfrågor. 

3. Genom förslaget ska avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor utökas genom en ny 
tilläggsöverenskommelse (nedan kallad utkastet till avtal) och en rättslig grund skapas för tullsamarbetet 
mellan EU och Kanada kring frågor som rör säkerheten i leveranskedjan och sammanhängande riskhante
ring, i likhet med det nuvarande samarbetet med Förenta staterna om vilket Europeiska datatillsynsmannen 
antog ett yttrande den 9 februari 2012 ( 3 ). 

I.3 Syftet med Europeiska datatillsynsmannens yttrande 

4. Enligt förslaget ska utkastet till avtal också skapa en rättslig grund för utbytet av information. Även 
om utbyte av personuppgifter inte är huvudsyftet med förslaget kommer ett betydande utbyte av person
uppgifter att äga rum särskilt när det gäller aktörer. I det nuvarande yttrandet analyseras hur utbytet av 
sådana personuppgifter regleras i utkastet till avtal. I yttrandet analyseras också de relevanta bestämmelserna 
i avtalet om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor i den mån de påverkar behandlingen av person
uppgifter enligt utkastet till avtal. Med hänsyn tagen till att utkastet till avtal utgör den rättsliga grunden för 
ytterligare samarbete lämnas också rekommendationer i yttrandet beträffande framtida beslut eller avtal som 
kräver utbyte av personuppgifter och som kan antas på grundval av utkastet till avtal. 

IV. Slutsats 

27. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar hänvisningen till tillämpligheten av de avtalsslutande par
ternas krav i fråga om sekretess och privatliv och hänvisningen till artikel 16 i avtalet om samarbete och 
ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Han rekommenderar dock att följande läggs till i texten i utkastet till avtal 
där det är möjligt eller i framtida beslut eller avtal som antas på grundval av utkastet till avtal:
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( 1 ) COM(2011) 937 final. 
( 2 ) Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor (EGT L 7, s. 37, 

13.1.1998, s. 38). 
( 3 ) Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om intensifiering och utvidgning av avtalet mellan 

Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor så att detta 
omfattar samarbete om containersäkerhet och därmed sammanhängande frågor (EUT L 304, 30.9.2004, s. 34). Se 
också det nyligen framlagda förslaget till rådets beslut om unionens ståndpunkt i gemensamma tullsamarbetskom
mittén EU–USA avseende ömsesidigt erkännande av program för godkända ekonomiska aktörer i Europeiska unionen 
och Förenta staternas program Custom-Trade Partnership Against Terrorism (COM(2011) 937 final) och Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande av den 9 februari 2012, som finns tillgängligt på http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ 
webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_EN.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_EN.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-02-09_EU_US_Joint_Customs_EN.pdf


— att det klargörs att spörsmål som inte rör den gemensamma handelspolitiken undantas från avtalets 
tillämpningsområde, 

— att omfattningen av utbytet av personuppgifter begränsas och definieras på ett bättre sätt, 

— att de kategorier av uppgifter som ska utbytas specificeras, 

— att, när det gäller behandling av känsliga uppgifter, tillräckliga skyddsåtgärder föreskrivs och att behand
lingen där det är relevant först kontrolleras av de nationella datatillsynsmyndigheterna i EU och Eu
ropeiska datatillsynsmannen. 

— att alla registrerade personer garanteras rätt till åtkomst och rättelse och effektiv rättslig och administ
rativ prövning, 

— att de registrerade personerna informeras om de särdrag i behandlingen som har beskrivits ovan, 

— att tillräckliga säkerhetsåtgärder krävs, 

— att det nämns att efterlevnaden av de avtalsslutande parternas bestämmelser om uppgiftsskydd ska 
övervakas av de nationella datatillsynsmyndigheterna i EU, Europeiska datatillsynsmannen och Kanadas 
uppgiftsskyddsansvariga, 

— att Europeiska datatillsynsmannen rådfrågas om ytterligare beslut i gemensamma tullsamarbetskommit
tén om behandling av personuppgifter. 

Utfärdat i Bryssel den 12 april 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Biträdande Europeisk datatillsynsman
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