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Fråga för muntligt besvarande O-000120/2015 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Manfred Weber, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Angående: Konsekvenserna av Europeiska unionens domstols dom som ogiltigförklarar Förenta 
staternas Safe Harbour-beslut 

I enlighet med direktiv 95/46/EG antog kommissionen den 26 juli 2000 ett beslut om erkännande av 
Safe Harbour-principerna om integritetsskydd och vanliga frågor från det amerikanska 
handelsdepartementet, då de bedömdes kunna garantera adekvat dataskydd i samband med 
överföring av personuppgifter från EU, det så kallade Safe Harbour-beslutet. 

I ett meddelande från 2013 uppmärksammade kommissionen att Safe Harbour hade blivit ett verktyg 
för utbytet av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna och blottlade brister i öppenheten och 
genomförandet av avtalet, med särskilda bestående problem som skulle tas upp i samtal med 
amerikanska tjänstemän avseende 13 rekommendationer. Kommissionen och dess amerikanska 
motparter har utan framgång suttit i långdragna förhandlingar i nästan två år för att försöka enas om 
ett nytt omförhandlat Safe Harbour-avtal. Parlamentet har vid upprepade tillfällen begärt att Safe 
Harbour-beslutet ska upphävas, bland annat i sin resolution av den 12 mars 20141. 

Den 6 oktober ogiltigförklarade Europeiska unionens domstol det amerikanska Safe Harbour-beslutet 
på grundval av det otillräckliga skyddet för européers personuppgifter efter det att de överförts till 
Förenta staterna.  

Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta till följd av EU-domstolens dom för att utan dröjsmål råda 
bot på den allvarliga rättsosäkerheten och bristen på skydd och skyddsåtgärder vid överföring av EU-
medborgarnas personuppgifter till Förenta staterna? 

Hur avser kommissionen att ta itu med de allvarliga bristerna och överträdelserna av EU-
medborgarnas rättigheter som domstolen har belyst inom ramen för de pågående förhandlingarna om 
ett reviderat Safe Harbour-avtal? Överväger kommissionen några andra juridiska möjligheter för att 
säkerställa ett bättre skydd av personavgifter i det transatlantiska flödet av uppgifter? 

Vilka omedelbara åtgärder avser kommissionen att vidta för att förhindra en fragmenterad EU-
marknad som liknar ett lapptäcke av olika system i Europa och olika tolkningar av hur EU-
medborgarnas uppgifter bör lagras och användas, till skada för EU:s konsumenter och företag? 
Överväger kommissionen att ge ut riktlinjer till företag som är verksamma inom ramen för Safe 
Harbour om hur nödvändig och rutinmässig kommersiell verksamhet kan fortlöpa under det pågående 
rättsliga tomrummet? 
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1  Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s övervakningsprogram, 

övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-medborgarnas grundläggande rättigheter och 
på det transatlantiska samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (2013/2188(INI)) 


