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Ifølge EU-rettens regler må
persondata om EU-borgere
ikke forlade EU’s område,
medmindre der foreligger
en aftale om, at dataene er
mindst lige så godt beskytte-
de i de tredjelande, som de
overføres til. 

En såkaldt safe harbour-
beslutning om dataudveks-
ling mellem EU og USA har i
de sidste 15 år netop gjort
det muligt for amerikanske
selskaber frit at overføre EU-
borgeres persondata til USA.

I en ny dom underkender
EU-Domstolen dog denne
aftale mellem EU og USA og
fastslår herved, at Facebook
ikke uden videre kan overfø-
re persondata til USA, når
dataene vedrører Facebook-
brugere, som er bosiddende
inden for EU’s område. 

Maximillian Schrems, der er
østrigsk statsborger og bo-
siddende i Østrig, har været
bruger af Facebook siden
2008. Når Maximillian
Schrems logger på Facebook
i hjemlandet, indhenter
Facebook persondata på
ham, som registreres på ser-
vere, der er beliggende i
Facebooks europæiske ho-
vedkvarter i Dublin (Irland).
Persondataene bliver efter-
følgende overført til og op-
bevaret på servere beliggen-
de i USA. 

Den 25. juni 2013 indgav
Maximillian Schrems en kla-
ge til de irske tilsynsmyn-
digheder om at forbyde
Facebook at overføre hans
persondata til servere i USA,
idet han ikke mente, at den
gældende lovgivning og
praksis i USA sikrede en til-
strækkelig beskyttelse af de
persondata, der overføres til
og opbevares i USA. 

Klagen blev indgivet i køl-
vandet på den amerikanske
whistleblower Edward
Snowdens afsløringer i maj
2013 om de amerikanske ef-
terretningstjenesters aktivi-
teter og navnlig om NSA’s
(National Security Agency)
stort set uhindrede adgang
til at overvåge de personda-
ta, som Facebook og andre
selskaber opbevarer på ser-
vere i USA. 

De irske tilsynsmyndigheder
afviste dog at behandle kla-
gen fra Maximillian
Schrems under henvisning
til Kommissionens safe har-
bour-beslutning fra den 26.

juli 2000, idet Kommissio-
nen i denne beslutning hav-
de fastslået, at USA sikrer et
tilstrækkeligt beskyttelsesni-
veau. 

Maximillian Schrems har
herefter anlagt sag ved Ir-
lands højesteret, som efter-
følgende har besluttet at fo-
relægge sagen for EU-Dom-
stolen med henblik på at få
besvaret to spørgsmål. 

Med det første spørgsmål
ønsker Irlands højesteret op-
lyst, om de irske tilsyns-
myndigheder selv kan eller
bør gennemføre en undersø-
gelse af en persons anmod-
ning om beskyttelse af sine
rettigheder og frihedsrettig-
heder i forbindelse med be-
handlingen af sine person-
data, som er blevet videregi-
vet fra en medlemsstat til et
tredjeland, når denne per-
son gør gældende, at tredje-
landets lovgivning og prak-
sis ikke sikrer et tilstrække-
ligt beskyttelsesniveau. 

Domstolen indleder herefter
sagen med at bemærke, at
EU-retten sikrer, at enhver
kan indgive en anmodning
til de nationale tilsynsmyn-
digheder om beskyttelse af
vedkommendes rettigheder
og frihedsrettigheder vedrø-
rende behandling af ved-
kommendes persondata i
tredjelande. 

I den forbindelse uddyber
Domstolen, at de nationale
tilsynsmyndigheder endog
er pålagt en pligt til at be-
handle en sådan anmod-
ning og dermed skal under-
søge, om videregivelsen af
persondata til et tredjeland
er i overensstemmelse med
EU-retten. 

Domstolen understreger
også, at en sådan pligt gæl-
der uanset, om der forelig-

ger en beslutning fra Kom-
missionen, hvorved det er
konstateret, at et tredjeland
sikrer et tilstrækkeligt be-
skyttelsesniveau. 

Domstolen bemærker vi-
dere, at når en national til-
synsmyndighed eller den
person, der har indgivet en
klage til den nationale til-
synsmyndighed, finder, at
en beslutning fra Kommis-
sionen er ugyldig, skal til-
synsmyndigheden eller per-
sonen, i overensstemmelse
med EU’s retssikkerheds-
princip, kunne anlægge sag
ved de nationale domstole
med henblik på at disse, så-
fremt de også selv er i tvivl
om gyldigheden af Kommis-
sionens beslutning, kan
henvise sagen til Domsto-
len. Domstolen understre-
ger dog, at det så meget des-
to mere gælder, at de natio-
nale domstole ikke har kom-
petence til selv at erklære en
beslutning fra Kommissio-
nen ugyldig, idet Domsto-
len er enekompetent til at
fastslå ugyldigheden af en
sådan beslutning. Det bety-
der, at selv om de nationale
domstole ganske vist kan ef-
terprøve gyldigheden af en
beslutning fra Kommissio-
nen, har de ikke beføjelse til
at erklære beslutningen
ugyldig. 

Med det andet spørgsmål øn-
sker Irlands højesteret derfor
oplyst, om Kommissionens
safe harbour-beslutning,
som fastslår, at USA sikrer et
tilstrækkeligt beskyttelsesni-
veau, er ugyldig. 

Domstolen bemærker, at
Kommissionen i forbindelse
med sin beslutning var for-
pligtet til at tage stilling til,
om USA, som følge af lan-
dets praksis og lovgivning,

faktisk sikrer et beskyttelses-
niveau, som i det væsentlige
svarer til det beskyttelsesni-
veau, der er sikret inden for
EU. 

I den forbindelse bemær-
ker Domstolen, at en lovgiv-
ning ikke er begrænset til
det strengt nødvendige, når
den på generel vis tillader, at
samtlige persondata, der
overføres fra EU til USA,
uden at der herved foretages
nogen differentiering, be-
grænsning eller undtagelse i
forhold til det forfulgte mål,
og uden at der fastsættes
objektive kriterier med hen-
blik på at begrænse de of-
fentlige myndigheders ad-
gang til oplysningerne. 

Hertil bemærker Domsto-
len, at en lovgivning, som
den amerikanske, der på ge-
nerel vis gør det muligt for
offentlige myndigheder at få
adgang til indholdet af elek-
tronisk persondata, skal an-
ses for at udgøre et indgreb i
den grundlæggende ret til
respekt for privatlivet. På
den baggrund finder Dom-
stolen ikke, at USA sikrer et
tilstrækkeligt beskyttelsesni-
veau af EU-borgeres rettig-
heder og frihedsrettigheder i
forbindelse med behandlin-
gen af persondata, som i det
væsentlige svarer til det be-
skyttelsesniveau, der er sik-
ret inden for EU.

Sammenfattende fastslår
Domstolen derfor, at Kom-
missionens safe harbour-be-
slutning er ugyldig. 

Derved afviser Domstolen
også de nationale tilsyns-
myndigheders forklaring
om, at USA, i henhold til
Kommissionens beslutning,
sikrer et tilstrækkeligt be-
skyttelsesniveau i henhold
til Kommissionens beslut-

ning. Selv når der foreligger
en beslutning fra Kommis-
sionen, hvorved det er kon-
stateret, at et tredjeland sik-
rer et tilstrækkeligt beskyt-
telsesniveau, er de nationale
tilsynsmyndigheder pålagt
en pligt til at undersøge en
persons anmodning om be-
skyttelse af sine persondata,
som er blevet videregivet fra
en medlemsstat til et tredje-
land, når denne person gør
gældende, at tredjelandet ik-
ke sikrer et tilstrækkeligt be-
skyttelsesniveau. 

Selv om denne dom fra EU-
Domstolen i hovedsagen
vedrører Facebook, har
dommen også stor betyd-
ning for en række andre
amerikanske virksomheder,
der ligesom Facebook over-
fører og opbevarer person-
data om EU-borgere i USA.

Dommen betyder, at disse
selskaber ikke uden videre
kan overføre persondata til
USA, når dataene vedrører
EU-borgere. Den omstæn-
dighed, at EU-Domstolen
har fastslået, at den nuvæ-
rende safe harbour-beslut-
ning er ugyldig, vil dog nok
betyde, at Kommissionen vil
forsøge at indgå en ny aftale
med USA, som imødekom-
mer det beskyttelsesniveau,
der er sikret inden for EU. 

EU-RET: EU-Domstolen underkender Kommissionens safe harbour-beslutning, som ellers gør det 
muligt for Facebook og andre amerikanske selskaber at overføre persondata om EU-borgere til USA. 
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Hertil bemærker
Domstolen, at
en lovgivning

som den amerikan-
ske, der på generel
vis gør det muligt for
offentlige myndig-
heder at få adgang
til indholdet af elek-
tronisk persondata,
skal anses for at
udgøre et indgreb i
den grundlæggende
ret til respekt for
privatlivet. 

Sagen om overførsel af person-
data fra et EU-land til USA blev
anlagt i kølvandet af afsløringer-
ne fra whistlebloweren Edward
Snowden (på skærmen) om, at
den amerikanske efterretnings-
tjeneste NSA havde nærmest
ubegrænset adgang til dataene.
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Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Hjul-
mandKaptain, samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 

Facebook taber sag om data-udveksling


