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Θέμα: Επιπτώσεις από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακυρώνει την 
αμερικανική απόφαση περί ασφαλούς λιμένα 

Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Ιουλίου 2000 απόφαση με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι οι αρχές περί ασφαλούς λιμένα σε σχέση με την ιδιωτική ζωή και οι συνηθέστερες 
ερωτήσεις, που εξέδωσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, παρέχουν επαρκή προστασία όσον 
αφορά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ, απόφαση γνωστή ως «αμερικανική 
απόφαση περί ασφαλούς λιμένα». 

Σε ανακοίνωση του 2013, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι ο ασφαλής λιμένας είχε καταστεί ένα όχημα για 
τις ροές προσωπικών δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και εντόπισε ανεπάρκειες ως προς τη διαφάνεια 
και την επιβολή της ρύθμισης, με ειδικά συνεχιζόμενα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν 
στις συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ πάνω σε 13 συστάσεις. Η Επιτροπή και οι ομόλογοί της 
από τις ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει μέσω παρατεταμένων διαπραγματεύσεων επί δύο περίπου έτη να 
επιτύχουν μια νέα συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα ύστερα από διαπραγματεύσεις, χωρίς επιτυχία. Το 
Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει την αναστολή της αμερικανικής απόφασης περί ασφαλούς 
λιμένα, μεταξύ δε άλλων και στο ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 20141. 

Στις 6 Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αμερικανική απόφαση περί 
ασφαλούς λιμένα είναι άκυρη λόγω της ανεπαρκούς προστασίας που δίδεται στα δεδομένα των 
Ευρωπαίων αφ' ης στιγμής μεταφερθούν στις ΗΠΑ.  

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή συνεπεία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να 
αρθεί επειγόντως η σοβαρή νομική αβεβαιότητα και η έλλειψη προστασίας και διασφαλίσεων για τα 
δεδομένα των πολιτών της ΕΕ που μεταφέρονται στις ΗΠΑ; 

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανεπάρκειες και παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, τις οποίες αναφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεων για μια αναθεωρημένη συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα; Εξετάζει 
οιεσδήποτε άλλες νομικές επιλογές, προκειμένου να διασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων στις διατλαντικές ροές δεδομένων; 

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή ώστε να αποτρέψει τον κατακερματισμό 
της αγοράς της ΕΕ σε ένα συνονθύλευμα διαφορετικών συστημάτων ανά την Ευρώπη και 
διαφορετικών ερμηνειών για το πώς θα πρέπει να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται τα 
δεδομένα των πολιτών της ΕΕ, κάτι που θα ήταν επιζήμιο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ; Προτίθεται να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς επιχειρήσεις που λειτουργούν στο 
πλαίσιο του ασφαλούς λιμένα σχετικά με το πώς πρέπει να διεξάγονται οι ουσιαστικές και οι συνήθειες 
εμπορικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος νομικού κενού; 
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1  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης 

της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και 
τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον 
τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (2013/2188 (INI)) 


