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Aihe: Yhdysvaltojen safe harbor -järjestelmän mitätöivän Euroopan unionin tuomioistuimen 
tuomion seuraukset 

Komissio hyväksyi 26. heinäkuuta 2000 direktiivin 95/46/EY mukaisesti päätöksen, jolla tunnustettiin, 
että Yhdysvaltojen kauppaministeriön vahvistamissa yksityisyyden suojaa koskevissa safe harbor -
periaatteissa ja niihin liittyvissä tavallisimmissa kysymyksissä tarjotaan riittävä suoja, jotta 
henkilötietoja voidaan siirtää EU:sta Yhdysvaltoihin. Tämä oli ns. Yhdysvaltojen safe harbor -päätös. 

Vuonna 2013 antamassaan tiedonannossa komissio tunnusti, että safe harbor -järjestelmästä oli tullut 
EU:n ja Yhdysvaltojen välisten henkilötietosiirtojen väline, sekä eritteli kolmessatoista suosituksessa 
puutteita järjestelyn avoimuuden ja täytäntöönpanon suhteen ja mainitsi tiettyjä jatkuvia ongelmia, 
joihin oli määrä puuttua Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa käytävissä keskusteluissa. Komissio ja 
sen yhdysvaltalaiset vastapuolet ovat käyneet pitkittyneitä ja tuloksettomia neuvotteluja lähes kahden 
vuoden ajan aikaansaadakseen uudelleenneuvotellun safe harbor -sopimuksen. Parlamentti on 
toistuvasti, muun muassa 12. maaliskuuta antamassaan päätöslauselmassa1, kehottanut 
keskeyttämään Yhdysvaltojen safe harbor -päätöksen soveltamisen. 

Euroopan unionin tuomioistuin tuomitsi 6. lokakuuta 2015 Yhdysvaltojen safe harbor -päätöksen 
pätemättömäksi sillä perusteella, että eurooppalaisten tiedoilla on riittämätön suoja sen jälkeen, kun 
ne on siirretty Yhdysvaltoihin.  

Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa unionin tuomioistuimen päätöksen seurauksena korjatakseen 
kiireellisesti tämän vakavan oikeudellisen epävarmuuden sekä suojan ja turvatakeiden puuttumisen 
Yhdysvaltoihin siirretyiltä unionin kansalaisten tiedoilta?  

Millä tavoin komissio aikoo puuttua unionin tuomioistuimen esiintuomiin vakaviin puutteisiin ja unionin 
kansalaisten oikeuksien loukkaamiseen safe harbor -sopimuksen muuttamisesta parhaillaan 
käytävien neuvottelujen yhteydessä? Harkitseeko se mitään muita oikeudellisia vaihtoehtoja 
tietosuojan korkeamman tason takaamiseksi transatlanttisten tiedonsiirtojen yhteydessä? 

Mitä välittömiä toimia komissio harkitsee estääkseen unionin markkinoiden pirstaloitumisen erilaisten 
järjestelmien tilkkutäkiksi kautta Euroopan ja tulkintaerojen syntymisen sen suhteen, miten unionin 
kansalaisten tietoja olisi säilytettävä ja käytettävä, mikä olisi tuhoisaa unionin kuluttajien ja yritysten 
kannalta? Aikooko se antaa safe harbor -kehyksessä toimiville yrityksille ohjeita siitä, miten keskeisiä 
rutiiniliiketoimintoja voidaan hoitaa nykyisessä oikeudellisessa tyhjiössä?  
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1  Euroopan parlamentin 12. maaliskuuta 2014 antama päätöslauselma Yhdysvaltojen kansallisen 

turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n 
kansalaisten perusoikeuksiin ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa (2013/2188(INI)). 


