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Въпрос с искане за устен отговор O-000120/2015 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss 
от името на групата PPE 

Относно: Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за 
невалидно на Решението относно "сферата на неприкосновеност на личния живот" 

Съгласно Директива 95/46/ЕО Комисията прие на 26 юли 2000 г. решение, с което принципите 
за „сфера на неприкосновеност на личния живот“ и свързаните с това често задавани въпроси, 
публикувани от Департамента по търговия на САЩ, се признават като предоставящи адекватна 
защита за целите на предаването на лични данни от ЕС към САЩ, т. нар. Решение относно 
„сферата на неприкосновеност на личния живот“. 

В съобщение от 2013 г. Комисията призна, че схемата за сфера на неприкосновеност на личния 
живот се е превърнала в инструмент за обмена на потоци лични данни между ЕС и САЩ и 
установи пропуски в прозрачността и прилагането на споразумението, вследствие на които 
продължават да съществуват специфични проблеми, които следва да бъдат засегнати в 
преговорите с официалните служби на САЩ относно 13 препоръки. Комисията и нейните 
партньори от САЩ водиха продължителни преговори в продължение на почти две години, за да 
постигнат ново предоговорено споразумение относно схемата за сфера на неприкосновеност 
на личния живот, но без успех. Парламентът нееднократно е призовавал за спиране на 
действието на Решението за „сфера на неприкосновеност на личния живот“, включително в 
своята резолюция от 12 март 2014 г.1 

На 6 октомври 2015 г. Съдът постанови, че Решението относно „сферата на неприкосновеност 
на личния живот“ е невалидно въз основа на недостатъчната степен на защита, предоставяна 
на европейските данни, веднъж предадени на САЩ.  

Какви стъпки възнамерява да предприеме Комисията в резултат на решението на Съда, за да 
отстрани незабавно сериозната правна несигурност, както и липсата на защита и на гаранции 
за данните на гражданите на ЕС, прехвърлени към САЩ? 

По какъв начин предвижда Комисията да се заеме със сериозните пропуски и нарушенията на 
правата на гражданите на ЕС, установени от Съда в рамките на текущите преговори за 
преразглеждане на споразумението за „сфера на неприкосновеност на личния живот“? 
Обмислят ли се други правни варианти, за да се гарантира по-високо равнище на защита на 
данните при трансатлантически потоци от данни? 

Какви незабавни мерки разглежда Комисията, с които да възпрепятства разпокъсването на 
пазара на ЕС в смесица от различни режими из цяла Европа и различни тълкувания на 
начините на съхраняване и използване на данните на гражданите на ЕС, което би било във 
вреда на потребителите и предприятията от ЕС? Обмисля ли Комисията да издаде насоки за 
дружества, действащи съгласно Решението относно „сферата на неприкосновеност на личния 
живот“, относно това как могат да се извършват съществените и обичайните търговски 
дейности по време на текущия законодателен вакуум? 
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1  Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на 

Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и 
тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото 
сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи (2013/2188(INI)) 


