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Výrok
1) Návrh na předběžné opatření se zamítá.
2) Usnesení ze dne 9. června 2016 vydané ve věci T-281/16 R se zrušuje.
3) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Žaloba podaná dne 25. října 2016 – La Quadrature du Net a další v. Komise
(Věc T-738/16)
(2017/C 006/49)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobci: La Quadrature du Net (Paříž, Francie), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès
à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (zástupce: H. Roy, advokát)
Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobci navrhují, aby Tribunál:
— prohlásil, že prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 je v rozporu s články 7, 8 a 47
Listiny základních práv Evropské unie;
— zrušil toto rozhodnutí.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládají žalobci čtyři žalobní důvody.
1. První žalobní důvod vychází z porušení Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) z důvodu rozšířené
povahy sběru povoleného právní úpravou Spojených států. V prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne
12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované
štítem EU–USA na ochranu soukromí (dále jen „napadené rozhodnutí“) došlo k takovému porušení, když nebyl vyvozen
závěr, že právní úprava Spojených států zasahuje zejména do podstaty základního práva na respektování soukromého
života, jež zaručuje článek 7 Listiny.
2. Druhý žalobní důvod vychází z porušení Listiny v rozsahu, v němž bylo v napadeném rozhodnutí nesprávně
konstatováno, že štít EU–USA na ochranu soukromí poskytuje úroveň ochrany základních práv, která je v zásadě
rovnocenná úrovni ochrany zaručené v Unii, a to navzdory tomu, že využití povolená právní úpravou Spojených států
nejsou omezena na to, co je naprosto nezbytné.
3. Třetí žalobní důvod vychází z porušení Listiny v rozsahu, v němž v napadeném rozhodnutí nebylo zohledněno, že
právní úprava Spojených států nestanoví účinný prostředek nápravy, a navzdory tomuto opomenutí v něm bylo
rozhodnuto o rovnocennosti výše uvedené ochrany.
4. Čtvrtý žalobní důvod vychází porušení Listiny, jelikož v napadeném rozhodnutí bylo zjevně nesprávně rozhodnuto, že
štít EU–USA na ochranu soukromí zajistí ochranu rovnocennou ochraně zaručené v Unii, a to navzdory neexistenci
ustanovení o nezávislém dohledu v právní úpravě Spojených států.

