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Vprašanje za ustni odgovor O-000120/2015 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss 
v imenu skupine PPE 

Zadeva: Posledice sodbe, s katero je Sodišče Evropske unije razveljavilo odločbo o varnem 
pristanu za ZDA 

Komisija je 26. julija 2000 na podlagi Direktive 95/46/ES sprejela t. i. odločbo o varnem pristanu za 
ZDA, s katero je priznala, da načela zasebnosti varnega pristana in s tem povezana najpogosteje 
zastavljena vprašanja, ki jih je izdalo ministrstvo za trgovino ZDA, zagotavljajo ustrezno zaščito za 
prenos osebnih podatkov iz EU. 

V sporočilu iz leta 2013 je priznala, da je varni pristan postal sredstvo za pretok osebnih podatkov med 
EU in ZDA, ter ugotovila pomanjkljivosti glede preglednosti in uveljavljanja tega instrumenta, zlasti 
nekatere konkretne težave, ki so se ponavljale in naj bi bile obravnavane v pogovorih z uradniki ZDA o 
13 priporočilih. Dolgotrajna pogajanja med Komisijo in njenimi ameriškimi sogovorniki o novem 
dogovoru o varnem pristanu tudi po skoraj dveh letih niso obrodila sadov. Parlament je večkrat pozval 
k prenehanju izvajanja odločbe o varnem pristanu za ZDA, med drugim v resoluciji z dne 12. marca 
20141. 

Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 6. oktobra 2015 razveljavilo odločbo o varnem pristanu zaradi 
neustrezne ravni varstva podatkov evropskih državljanov, potem ko so preneseni v ZDA.  

Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti glede na sodbo Sodišča EU, da bi takoj odpravila resno 
pravno negotovost ter nezadostno raven varstva in varnostne mehanizme za podatke o evropskih 
državljanih, ki so preneseni v ZDA? 

Kako se namerava v okviru tekočih pogajanj o prenovi sporazuma o varnem pristanu lotiti resnih 
pomanjkljivosti in kršitev pravic državljanov EU, na katere je opozorilo Sodišče EU? Ali razmišlja tudi o 
drugih pravnih možnostih za zagotovitev višje ravni varstva podatkov pri čezatlantskih prenosih 
podatkov? 

Katere takojšnje ukrepe načrtuje, da bi preprečila razdrobitev trga EU v mozaik različnih ureditev in 
različnih razlag, kako bi bilo treba hraniti in uporabljati podatke o državljanih EU, kar bi škodilo 
potrošnikom in podjetjem v EU? Ali namerava izdati smernice za podjetja, ki poslujejo v okviru 
ureditve o varnem pristanu, kako naj potekajo osnovne in rutinske poslovne dejavnosti v trenutnem 
pravnem vakuumu? 
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1  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o programu nadzora Agencije ZDA za nacionalno 

varnost, organih nadzora v različnih državah članicah ter njihovem učinku na temeljne pravice državljanov 
EU in čezatlantsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (2013/2188(INI)). 


