Erklæring om dom afsagt af Den Europæiske Unions
Domstol i sag C-311/18 — Data Protection Commissioner
mod Facebook Ireland og Maximillian Schrems
Vedtaget den 17. juli 2020
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget følgende erklæring:
Det Europæiske Databeskyttelsesråd hilser EU-Domstolens dom, som understreger den
grundlæggende ret til privatlivets fred i forbindelse med overførsel af personoplysninger til
tredjelande, velkommen. EU-Domstolens afgørelse er meget betydningsfuld. Det Europæiske
Databeskyttelsesråd (Databeskyttelsesrådet) har noteret sig, at EU-Domstolen fastslår, at afgørelse
2016/1250 om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om
privatlivets fred, er ugyldig, og at domstolen fastslår, at Kommissionens afgørelse 2010/87 om
standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til databehandlereetableret i
tredjelande er gyldig.
Databeskyttelsesrådet drøftede Domstolens afgørelse ved sin 34. plenarforsamling den 17. juli 2020.
Med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred påpeger Databeskyttelsesrådet, at EU og USA i
henhold til dommen bør etablere fuldstændige og effektive rammer, som sikrer, at det
beskyttelsesniveau, som gælder for personoplysninger i USA, i det væsentlige svarer til det niveau,
som er sikret inden for EU.
Databeskyttelsesrådet har tidligere identificeret nogle af de største problemer med beskyttelsen af
privatlivets fred, hvorpå EU-Domstolen har baseret sin afgørelse om at erklære det for ugyldigt.
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I rapporten om den årlige fælles undersøgelse af beskyttelsen af privatlivets fred satte
Databeskyttelsesrådet spørgsmålstegn ved efterlevelsen af databeskyttelsesprincipperne om
nødvendighed og proportionalitet i håndhævelsen af den amerikanske lovgivning. 1
Databeskyttelsesrådet har til hensigt fortsat at spille en konstruktiv rolle med henblik på at sikre
transatlantisk overførsel af personoplysninger, som er til fordel for borgerne og organisationerne i
EØS-medlemslandene, og er klar til at støtte og rådgive Europa-Kommissionen med henblik på i
fællesskab med USA at etablere nye rammer, som efterlever EU-databeskyttelseslovgivningen til
fulde.
Standardkontraktbestemmelserne forbliver gyldige, men EU-Domstolen understreger behovet for at
sikre, at disse i praksis garanterer et beskyttelsesniveau, som i det væsentlige svarer til det niveau,
som garanteres af databeskyttelsesforordningen i lyset af EU's charter. Det er hovedsageligt
eksportøren og importøren, som bærer ansvaret for vurderingen af om de lande, som oplysningerne
sendes til, yder tilstrækkelig beskyttelse, når de overvejer at indgå aftale om
standardkontraktbestemmelserne. I forbindelse med udførelsen af en sådan forudgående vurdering
skal eksportøren (om nødvendigt med importørens hjælp) tage højde for indholdet af
standardkontraktbestemmelserne, de særlige omstændigheder i forbindelse med overførslen samt
den gældende lovgivning i importørens land. Undersøgelsen af sidstnævnte skal udføres i henhold til
den ikke-udtømmende oversigt over elementer, der er anført i artikel 45, stk. 2, i
databeskyttelsesforordningen.
Hvis resultatet af vurderingen viser, at importørens land ikke yder et i det væsentlige tilsvarende
beskyttelsesniveau, skal eksportøren overveje at træffe supplerende foranstaltninger ud over dem,
der er medtaget i standardkontraktbestemmelserne. Databeskyttelsesrådet undersøger, hvad disse
supplerende foranstaltninger kunne være.
EU-Domstolens dom understreger også vigtigheden af, at eksportøren og importøren overholder
deres forpligtelser i henhold til standardkontraktbestemmelserne, herunder især
informationsforpligtelserne med henblik på ændringer af lovgivningen i importørens land. Hvis disse
kontraktmæssige forpligtelser ikke overholdes eller ikke kan overholdes, er eksportøren i henhold til
standardkontraktbestemmelserne forpligtet til at suspendere overførslen eller ophæve
standardkontraktbestemmelserne eller til at underrette den ansvarlige tilsynsmyndighed, hvis
eksportøren har til hensigt at fortsætte med at overføre data.
Databeskyttelsesrådet noterer sig de ansvarlige tilsynsmyndigheders pligt til at suspendere eller
forbyde en overførsel af oplysninger til et tredjeland i henhold til standardkontraktbestemmelserne,
hvis det efter tilsynsmyndighedens skøn og i lyset af samtlige de omstændigheder, der kendetegner
denne overførsel, er tilfældet, at bestemmelserne ikke er overholdt eller ikke kan overholdes i dette
tredjeland, og at det ikke er muligt ved andre midler at sikre beskyttelsen af de overførte oplysninger,
især hvis den dataansvarlige eller databehandleren ikke allerede selv har suspenderet overførslen eller
bragt den til ophør.

Se Det Europæiske Databeskyttelsesråd, EU-U.S. Privacy Shield - Second Annual Joint Review report,
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/eu-us-privacy-shield-second-annual-jointreview-report-22012019_en; og Det Europæiske Databeskyttelsesråd, EU-U.S. Privacy Shield - Third Annual Joint
Review report https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/eu-us-privacy-shield-third-annual-jointreview-report-12112019_da
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Databeskyttelsesrådet minder om, at Rådet har offentliggjort retningslinjer vedrørende undtagelserne
i artikel 49 i databeskyttelsesforordningen 2; og at sådanne undtagelser skal anvendes efter en konkret
vurdering.
Databeskyttelsesrådet vil gennemgå dommen nøje og fremlægge yderligere uddybning for
interessenter samt vejledning om brugen af instrumenter til overførsel af personoplysninger i henhold
til dommen.
Som fastslået i EU-Domstolens dom, står Databeskyttelsesrådet og de europæiske tilsynsmyndigheder
klar til at sikre ensartethed i hele EØS.
På Det Europæiske Databeskyttelsesråds vegne
Formanden
(Andrea Jelinek)

Det Europæiske Databeskyttelsesråds retningslinjer 2/2018 om undtagelser i artikel 49 i forordning
2016/679, vedtaget den 25. maj 2018,
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_da.pdf, s. 7.
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